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SEMİNERİN TAKDİMİ

Ticaret Kanunları, bir toplumdaki ekonomik faaliyetlerin uygulamasını
sağlayan temel düzenlemelerdir. Bu düzenlemeler, yapıldıkları zaman dili-
minde, hatta biraz da gelecekteki ihtiyaçlar göz önünde tutularak, diğer ül-
ke ve toplumların uygulamaları da dikkate alınarak hazırlanır. Toplumun tü-
münü kapsayan bu yasal düzenlemelerin oluşumunda bilim dünyası, iş dün-
yası, sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve siyasi partiler, yasa yapım süre-
cine katkıda bulunan başlıca kuruluşlardır.

Yasal düzenlemeler ne kadar yerinde ve kapsamlı olursa olsun, hızlı top-
lumsal değişim ve ekonomik gelişmeler sonucunda zorunlu olarak güncelli-
ğini kaybederler. Türk Ticaret Kanunu da bu kaderi yaşayan düzenlemeler-
den biri olmuş, zamanla yapılan tedaviler de yeterli sonuç vermemiştir.

1957 tarih ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, tam yarım asır süredir
Türk toplumu ve ekonomisinin, yasal ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmıştır.
Esasen uzun süredir, dünyada, Türk toplum ve ekonomik hayatında meyda-
na gelen kapsamlı ve derin paradigma değişimi, Türk Ticaret Kanununun da
değişmesi gereğini çoktan zaruri duruma getirmiştir. İşin zorluğu ve kapsa-
mı reform ihtiyacını geriye atan faktörler olsa da, siyasal ve ekonomik ha-
yattaki bazı sarsıntılar, konu üzerinde belki de daha etkili olmuş olabilir.

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun hazırlanmasında emeği geçen tüm kişi ve
kuruluşlara şükranlarımızı sunuyoruz.

Bu seminerde, yasanın kapsadığı alan olan ekonomik faaliyetler ve in-
san-insan, insan-işletme ve kamu arasındaki ilişkilerin yeniden düzenlen-
mesine yönelik kanunun parlamentoda kabul edilip Temmuz ayında uygula-
maya konulacak olması, kanunla ilgili uygulamada ortaya çıkabilecek muh-
temel sorunlar, Vakfımızı bu alanda bir bilimsel seminer düzenleme husu-
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sunda adım atmaya zorlayan temel unsur olmuştur. Zira şirket yapılarından,
muhasebe ve denetim alanına, İnternet alanından Avrupa Birliği uygulama-
larına kadar birçok alanda gerçekleşecek olan değişmeler, toplumsal ve
ekonomik hayatı önemli ölçüde etkileyecektir.

Bu seminere sponsor olarak destek veren Albaraka Türk Katılım Banka-
sı A.Ş. ve değerli Genel Müdürü Sayın Fahrettin Yahşi’ye teşekkür ederiz.
Seminere oturum başkanı, panelist olarak katılan değerli katılımcılara, ayrı-
ca Ankara’da ki yoğun çalışmalarından zaman ayırıp seminer açılışında ko-
nuşma yapan T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Hayati Yazıcı beyefen-
diye teşekkürlerimizi sunarız.

İKTİSADÎ ARAŞTIRMALAR VAKFI
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AÇILIfi OTURUMU

- İ.A.V. Başkanı Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA’nın
Konuşması

- Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürü 
Fahrettin YAHŞİ’nin Konuşması

- T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın 
Konuşması

7



8



AÇILIŞ SUNUMU

Sayın Bakanım,

Sayın Başkanlarım,

Sayın Genel Müdürlerim,

Kıymetli misafirler ve basının değerli temsilcileri,

İktisadi Araştırmalar Vakfı ile Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin bir-
likte düzenlemiş olduğu “Yeni Ticaret Kanunu, Değişen Hükümleri ve

Uygulamadaki Yansımaları” konulu seminere ve İktisadi Araştırmalar Vak-
fı’nın 2011 yılı Prof. Dr. Orhan Dikmen Araştırma Yarışması Ödül Törenine
hoş geldiniz.

Programımız açılış konuşmaları ile başlayacak, plaket ve ödüllerin tak-
diminden sonra kısa bir arayı takiben bilim adamlarımızın konuşmacı olarak
katılacağı “Yeni Ticaret Kanunu, Değişen Hükümleri ve Uygulamadaki

Yansımaları” konulu panel gerçekleşecek takiben programın soru ve ce-
vap kısmına geçilecektir.

Uygun görürseniz bugün aramızda bulunamayan tebrik mesajlarını
gönderen değerli büyüklerimizin kısaca isimlerini okumak isterim.
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T.C. BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI

SAYIN CEMİL ÇİÇEK’İN MESAJI

“Yeni Ticaret Kanunu, Değişen Hükümleri ve Uygulamadaki Yansımala-
rı” konulu seminere yaptığınız davet için teşekkür ediyorum. Kanunun yü-
rürlüğe giren hükümleri ve iş dünyası tarafından doğru anlaşılması ve uygu-
lamada doğacak sorunların giderilmesi adına yürütülecek akademik anla-
tımların yararlı olacağına inanıyor selam ve sevgilerimi iletiyorum.

TEBRİK MESAJLARI

Bekir Bozdağ Başbakan Yardımcısı,

İdris Naim Şahin İçişleri Bakanı,

Prof. Dr. Veysel Eroğlu Orman ve Su İşleri Bakanı,

İsmet Yılmaz Milli Savunma Bakanı,

Cevdet Yılmaz Kalkınma Bakanı,

Suat Kılıç Gençlik ve Spor Bakanı,

Egemen Bağış Avrupa Birliği Bakanı ve

Faruk Çelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Şimdi açılış konuşmalarını yapmak üzere İktisadi Araştırmalar Vakfı
Başkanı Sayın Prof. Dr. Ahmet İncekara’yı kürsüye davet ediyorum. Buyu-
run efendim.
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İ.A.V. BAŞKANI PROF. DR. AHMET İNCEKARA’NIN

AÇILIŞ KONUŞMASI

Sayın Bakanım,

Sayın Genel Müdürlerim,

Değerli Bilim Adamları ve Meslektaşlarım

Çok Kıymetli Katılımcılar ve Konuklarımız,

Hepiniz Vakfımızın düzenlediği bir bilimsel çalışmaya daha hoş geldiniz.
Hepinizi Vakfımız adına, şahsım adına saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Sayın Bakanım, Değerli konuklar bugün İktisadi Araştırmalar Vakfımızın
50. kuruluş yılında bir dizi etkinlik olarak planladığımız seminer, konferans,
çalıştay, yurtiçi ve yurtdışı seminerlerden bir tanesi olarak Yeni Türk Ticaret
Kanunu’nu ele alacağız. Toplantı, Sayın Genel Müdürümüz Fahrettin Yahşi
beyin ev sahipliğinde bilim adamlarımızın ve Sayın Bakanımızın katılımıyla
gerçekleşecektir. Sizlerle bu vesile ile bir arada olmaktan, değerli bilim
adamlarımızın bilgisini paylaşmaktan mutluyuz, gururluyuz.
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Efendim İktisadi Araştırmalar Vakfı söylediğim gibi 50 yıllık bir kuruluş.
Türkiye ekonomisinin teorik pratik bütün alanlarında sorun olarak gördüğü-
müz ya da ele alınmasında fayda gördüğümüz toplum, ekonomi, iş dünya-
sına yönelik konularda bilimsel çalışmalar yapıp bunu halka, iş dünyasına,
bilim dünyasına aktarmayı kendine görev olarak kabul etmiş bir sivil toplum
kuruluşudur.

50 yıldır çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Benden önceki Sayın Başkanı-
mız ve adına 2 yıldır araştırma ödülü başlattığımız Prof. Dr. Orhan Dikmen
beyin vefatından sonra, bugün itibariyle aldığımız görevi yeni başkan olarak
ben daha iyi yapmanın, daha yeni farklı konuları ele almanın, bilim dünya-
sına, iş dünyasına, halka yapabildiğimiz kadarıyla yardım etmenin mutlulu-
ğunu yaşıyoruz ve gayret ediyoruz.

İşte bu konulardan bir tanesi Yeni Türk Ticaret Kanunu. Biliyorsunuz
yaklaşık 50 yılı aşkın bir kanun iken değiştirilmesi için yaklaşık 10-15 yıldır
çalışılan bir kanun idi. Çok geniş bir kanun çünkü Ticaret Kanunu olarak çık-
tı. Bilim adamlarımız epeyce çalıştılar, o sürece katılan değerli Hocaları-
mızla sürekli hazırlık çalışmasında da görüştüğümüz için çok yakından ta-
kip ettik. Kanun çıkmadan önce neler getireceği konusunda yine toplantılar
yaptık. Kanun çıktı. Çıktıktan sonra bu sefer iş dünyasının çeşitli aktörleri-
nin, idarecilerin, işadamlarının, odalarımızın hukukçularımızın ve ilgili birçok
kesimin, onların yeni çıkan kanundaki eksiklikleri, birtakım yaptırımları, mü-
eyyideleri okuyunca ortaya çıkan bazı konuları yeniden ele almak, yorumla-
mak, değişse de değişmese de önemli derecede toplumda çok tartışılma-
dan belki meclisten geçtiği için yeniden ele almak, değerlendirmek, topluma
bilgi vermek, hem bizim görevimiz hem de yükümlülüğümüz. O halde yap-
mamız gereken Dünya ve Türkiye’de ki ekonomi değişirken teknoloji deği-
şirken değişim her alan da hızla yürürken, Türkiye ekonomisinin dayandığı
temel yasaları değiştirme gereği, ihtiyacı ortada iken bu değişmeleri dünya-
daki değişmelere uygun olarak ve ihtiyacımız olan değişimi yakalamaya
bağlı olarak bunları ele almak değerlendirmek ve yorumlayıp halka yansıt-
mak durumundayız. Çünkü iş dünyası bilim insanları bu çalışmaları yapıyor-
lar ve fakat bunların açıklanması da gerekiyor. En basitinden bir örnek ve-
reyim size, Yönetim Kurulun da, Yeni Ticaret Kanunu’nda bağımsız denet-
çiler olacak, bağımsız denetçiler nasıl seçilecek? Kim seçecek? Kimler ta-
rafından seçilecek? Ne kadar görev yapılacak? Kimler görev alabilecek. Sa-
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dece bu dahi iş dünyasının bir bakıma uykularını kaçıran bir takım yorum-
lara sebebiyet verebiliyor. Bu gibi konuları belki detayda yasa çıktıktan son-
ra, belli bir uygulama süreci olacak. Yasanın belli maddeleri 2012 yılının
Temmuz ayında uygulamaya konulacak. Özellikle belgeye ilişkin hususlar,
yıl faaliyetleri bittikten sonra uygulanacak olan maddeler 2013’ün başından
itibaren yürürlüğe girecek. Yasa çıktı. Ama neleri var bunları uygulama ile il-
gili detaylar açıklayacak. Tebliğler yönetmelikler bunlar çıkacak. Hatta belki
birkaç Bakanlık ama belki de en önemli tebliğleri çıkaracak bakanlıklardan
bir tanesi de Sayın Bakanımızın başındaki Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, adı
üstünde ticari alanı düzenleyen temel yasalardan bir tanesi. Bu hazırlıklar
nasıl yapılıyor, ne zaman çıkacak? Nasıl çıkacak? Bakanlıktan değerli arka-
daşlarımızın hazırladığı 120 soruda Türk Ticaret kanunundaki yeni getirilen
maddeler ve açıklanmasına ihtiyaç olan veya sıkça sorulan soruları açıkla-
yan bir broşür elinizde. Güzel bir çalışma açıkçası, bilgiyi doğrudan ilgilile-
re ulaştırma konusunda güzel bir çalışma arkadaşları kutluyorum.

Değerli dostlar, İktisadi Araştırmalar Vakfı 50. yılında daha birçok çeşitli
konularda yurt içinde yurtdışında toplantılar yapmayı planlıyor. Mesela 20
Nisan’da Adana’da “Türkiye’de İç Göçün Sosyo-Ekonomik Sonuçları ve Çu-
kurova Özelinde Yansımaları” (İç Göçün Türkiye’de Uyumu) semineri yap-
mayı düşünüyoruz. Ayrıca uluslararası bir seminer yapmayı planlıyoruz İs-
tanbul’da. Onun tam olarak tarihi belli değil genellikle sponsorlar yardımıy-
la yapıyoruz çünkü kaynaklarımız çok geniş değil. Nitekim bu seminerin te-
mel sponsoru Sayın Genel Müdürümüz hem bu olaylara maddi katkısını
sağlıyor hem ev sahipliği yapıyor sağ olsun güzel salonunu tahsis etti. Ken-
disine bir kere daha teşekkür ediyorum.

Dolayısıyla Mayıs ayının sonlarında büyük ihtimalle özellikle Türkiye
ekonomisindeki gelişimi, değişimi ve dönüşümü konu alacak uluslararası bir
seminer yapmayı planlıyoruz. Bunu da İstanbul Ticaret Odasının sponsor-
luğunda yapmayı planlıyoruz. Tarihi henüz belli değil, önümüzdeki günlerde
belli olacak. Daha çok çalışmalarımız var inşallah bu çalışmalarda sizlerle
beraber olmayı planlıyoruz. Dediğim gibi bu çalışmalar Vakfımızın 50. kuru-
luş yıl dönümünde yapıldığı için daha anlamlı bizim için, umarım 50 yıl son-
ra da sizlerle bir arada oluruz hiç belli olmaz. Zannediyorsunuz ki, tıp yarın
öbür gün gelişmelerle değişmelerle ömrü uzatabilir. Ölüm hak tabi ama bel-
ki bir 50 yıl kim kime randevu verir ama umarım hep beraber çalışır, didinir,
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yeni bir şeyler üretir bölüşerek yararlanırız. Bu bilgi olur, tecrübe olur, üre-
tim olur diğer maddi üretimler olur. Kamusal ya da bilimsel hizmetler olur
Vakfımızın bu çalışmalara iyi niyetle ve desteklerle devam edeceğini bir ke-
re daha belirtiyorum.

Sayın Bakanımıza çok yoğun gündeminde bize zaman ve zemin ayırdı-
ğı için özelikle teşekkür ediyorum. Yönetim Kurulu Üyemiz olan Fahrettin
Yahşi’ye de teşekkür ediyorum. Bilim adamlarına, siz katılımcılara çok te-
şekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

••••••

SUNUCU: Prof. Dr. Sayın Ahmet İncekara’ya teşekkür ediyoruz. Müsaa-
de ederseniz bugünkü programımıza ev sahipliği yapan Albaraka Türk Ka-
tılım Bankası’nın Sayın Genel Müdürü Fahrettin Yahşi’yi kürsüye davet edi-
yorum.
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ALBARAKA TÜRK KATILIM BANAKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ

FAHRETTİN YAHŞİ’NİN KONUŞMASI

Sayın Bakanım,

Saygıdeğer Konuşmacılar,

Değerli konuklar;

“Yeni Ticaret Kanunu, Değişen Hükümleri ve Uygulamadaki Yansımala-
rı” konulu seminere hoş geldiniz. Sayın hocam ayrıntılı olarak Vakıf’tan bah-
setti ve ben de bugün çift şapkayla buradayım, hem Albaraka Türk Katılım
Bankası’nın Genel Müdürü olarak hem de İktisadi Araştırmalar Vakfı’nın Yö-
netim Kurulu Üyesi olarak bulunuyorum. Bu bilimsel etkinliğin gerçekleştiril-
mesinde de aslında Albakara Türk Bankası olarak çok ciddi faydalarımız ol-
duğunu düşünüyorum. O açıdan kendilerine bizimle birlikte bu etkinliği ger-
çekleştirdikleri için teşekkür ediyorum.

Biz banka olarak işimizin niteliği gereği bilgiyi çokça kullanan bir kuru-
muz. Her hafta gerçekleştirdiğimiz aktif pasif komitesi toplantılarında teknik
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bir takım ayrıntıların yanında konusunda uzman arkadaşlarımızdan Türkiye
ve Dünya ekonomisinde nelerin olup bittiğini de yeniden belirlemeye çalışı-
yor ve bu değişikliklere göre kendi durumumuzu belirliyoruz. Sadece bu
yöntemi biz izliyor değiliz, hem reel sektör firmaları hem de sektördeki diğer
bankalar da bu tarz çalışmalar içersinde. Yeni bilgileri çevremizdeki ve dün-
yadaki değişiklikleri izlemez isek bir şeyleri eksik yapacağımızın bazı karar-
larımızın da isabetsiz olacağının farkındayız. Değişikliklerin izlenme ihtiya-
cı farklı düzeylerde olmak üzere hemen hemen bütün işler ve kurumlar için
geçerli. Geniş çerçeveden baktığımızda ekonomik faaliyet içinde yer alan
bütün aktörler bir şekilde birbirlerine bağımlı. Birinde meydana gelen bir iyi-
leşme veya bozulmanın bir şekilde birlikte iş yaptıkları diğer kişileri kurum-
ları etkilemesi de çok doğaldır.

Biliyorsunuz Türk Ticaret Kanunu’nda çok önemli değişikler gerçekleşti.
Ben burada yapılan temel değişikliklere değinecek değilim. Çünkü panelist-
lerimiz ayrıntılı olarak bunu tartışacaklar. Benim vurgulamak istediğim hu-
sus, bizzat değişimin kendisi ve bunun bizi birlikte iş yaptığımız şirketleri, in-
sanları bir şekilde etkileyeceği olgusu.

Ekonomik faaliyetler açısından bakıldığında, yasal düzenlemelerle fiili iş-
leyiş arasında her zaman bir açıklık olduğu bir gerçek. Bu doğal aynı za-
manda. Çünkü hayat her zaman hukuktan daha hızlı gelişiyor. Bir de uygu-
lamalardan çıkarılan dersler var. Yasalar gerçek hayatta her zaman isteni-
len performansı göstermeyebiliyor. Yasama organı bunun için sürekli görev
başında.

Değişimi zorunlu kılan bir başka unsur da, yıllardır ilişki halinde bulundu-
ğumuz Avrupa Birliği. Biz halimizden çok memnun olsak bile bazı değişlik-
lere onların müktesebatına uyum sağlamak için yapmak durumundayız. Ti-
caret kanununda yapılan bu son değişiklerin en azından bazı şirketler için
köklü tutum ve davranış değişikliklerini gerektirdiği açık. Bu değişiklikleri za-
manında dürüp kavramak, kendimizi, şirketimizi bir takım risklerden koru-
mak için kritik değer. Bu değişikliklerin neler olduğunu metinlerde yazılanın
ötesinde ticari hayatımızı, ilişkilerimizi nasıl etkileyeceğini anlamak için uz-
man bakışına ihtiyacımız var. Onun için bugün buraya değerli hukukçu ve
uzmanları davet edip onları siz konuklarımızla buluşturduk. Bu organizas-
yon Albaraka Türk Katılım Bankası ve İktisadi Araştırmalar Vakfı’nın işbirli-
ği ile düzenlendi. Bu vesile ile Vakıf Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ahmet İn-
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cekara başta olmak üzere Vakıf Yönetim Kurulu üyelerine, konuşmacıları-
mız oturum başkanı Prof. Dr. Sayın Sudi Apak, Sayın Dr. Veysi Seviğ, Sa-
yın Doç. Dr. Bumin Doğrusöz, Sayın Dr. Funda Tunçel Töralp ve Sayın Avu-
kat Mehmet Küçükkaya’ya ve toplantımıza katılan siz değerli konuklarımıza
teşekkür ediyoruz. Bir önemli teşekkür de Sayın Bakanımıza, gerçekten bu
etkinliğimizi onurlandıran bize bunun için zaman ayıran Sayın Gümrük ve
Ticaret Bakanımız Sayın Hayati Yazıcı beyefendi’ye de huzurlarınızda te-
şekkür ediyorum. Yeniden hepinize hoş geldiniz diyor, verimli keyifli bir gün
geçirmenizi diliyor ve hepinize saygılar sunuyorum.

••••••
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SUNUCU: Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Sayın Fahret-
tin Yahşi’ye teşekkür ediyoruz. Programımızın bu bölümünde Gümrük ve Ti-
caret Bakanımız Sayın Hayati Yazıcı beyefendi’yi konuşmasını yapmak
üzere kürsüye davet ediyorum.
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T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI

HAYATİ YAZICI’NIN KONUŞMASI

Çok değerli katılımcılar, değerli hocalarım, bugün son derece önem ver-
diğimiz özel gündemli bu çalışmanızda sizlerle birlikte olmaktan büyük ke-
yif aldığımı ifade ediyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Ticaret herhalde insanların en eski mesleği ya da uğraş alanı, ticaret in-
sanın tükettiğinden fazla ürettiği günden bu yana ticaret var. Böylesine
önemli bir alanda muhtemeldir ki, elimde bir ölçüm yok, herhalde en fazla
hukuki düzenleme de ticaret alanıyla ilgili ticaretle yapılmış, bunun da, işin
yoğunluğu ve niteliğinden yapıldığı anlaşılıyor. Böylesine Türkiye ölçeğinde
bu özet olarak söylediklerimi uygulamaya koyduğumuzda, bir değerlendir-
me ölçüsü olarak dikkate aldığımızda, bugünkü halen yürürlükte bulunan
Türk Ticaret Kanunu 1957 tarihli, 55 yaşında. Bu toplantıyı tertipleyen İkti-
sadi Araştırmalar Vakfı 62 yılında kurulmuş yani 5 yıl sonra böyle de bir yaş
yakınlığı var. Dünyayı göz önüne alalım 55 yılda neler oldu? Uzayda gezin-
tiler yapıldı. Uluslararası ilişkilerde mesafeler azaldı. Dünyayı küresel ürün
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olarak niteler olduk ve teknolojik araç ve gereçler baş döndürücü bir hızla
her gün gelişmekte, değişmekte. Öyle ki bu araçlar mobil olarak bile dünya-
nın her tarafı ile iletişim sağlamamıza vesile olmaktadır.

Ürünler çeşitlendi. Türkiye’de insanlar ürettiği ürünleri pazarlama yön-
temleri değişti. Kalite, standart öne çıktı ve elbette ki bütün bunları oluştu-
racak olan ticari aktörlerdir. O halde özellikle ticari aktörlerin kurumsal yapı-
larının çok güçlü olması, mali yapılarının güçlü olması lazım ve bütün bu
alanlarda kuşatacak şeffaflığın, hesap verilebilirliği gerçekleşmesi lazım. 

Bunların birincisi o işletmelerin ortakları açısından bu şeffaflık zorunlu.
İkincisi de o işletmelerden alacaklı ya da borçlu olan kişiler açısından bu
şeffaflık zorunlu. Elbette ki rakiplerinizle daha güçlü rekabet edebilmek açı-
sından bu alandaki gelişmeleri de dikkate almak suretiyle hayata yansıma-
sı zarurettir. Bizim bütün yaptığımız yasal düzenlemeleri, ekonomik tercih-
lerimizin merkezinde özellikle ticari alanla ilgili olarak ifade etmek isterim ki,
merkezinde Türkiye’yi ticaretin en kolay yapıldığı ülke haline getirmek. Bu
yetmez. Bu hedeflerimizden bir ayağı, diğer bir ayağı da aynı zamanda Tür-
kiye’yi ticaretin en güvenli yapıldığı bir ülke haline getirmek.

İşte bu amaçlar çerçevesinde başka enstrümanlar elbette ki ilave etmek
mümkün. 11 yıl gibi uzun bir süre Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yasalaşma
sürecine ilişkin çalışmalar yürütüldü. Kırkı aşkın uzman katıldı. Kimi değişti
kimi sürekli kaldı ve en nihayet 2011 yılı başlarında şubat ayında, TBMM
oluşturulan bütün grupların da ittifakıyla 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlü-
ğe girecek olan 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu mecliste yasalaştı.
Bugün tartışılıyor, tartışılacak. Tartışmalardan hiçbir zaman bir rahatsızlığı-
mız söz konusu değil. Zaten kanunun yürürlüğünü tasarıda öngörülenden
daha uzun bir süre ötelenmiş olması, bu arada tartışmak suretiyle şayet,
hedeflediğimiz o noktaya, varışa engel teşkil edecek durumlar varsa, bun-
ları gözden geçirmek, düzeltmek, amaç bu. Ama görüyorum ki daha çok, bu
tartışılanlardan belki bu toplantılardan, mutlaka kanunun getirdiği yararlar
elbette ki söyleniyor. Ama bunun ötesinde özellikle medya da yazılı ve gör-
sel medyada daha çok eleştiri noktalarına ağırlık veriliyor. Bunun da fayda-
sı var bunu son derece faydalı görüyorum.

Bu kanunun tanıtılması, bu konuda piyasanın aktörleriyle görüş alışveri-
şinde bulunmak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile 13 ilde top-
lantılar düzenledik. Bunun ilkini İstanbul’da yaptık. Daha önceki toplantılar-
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da Odalar Birliğinin tek başına yaptığı toplantılarda bu tür toplantılara katı-
lım son derece düşükmüş. Herhalde biraz daha acıtasyon amaçlı da olsa
hiç kimseyi suçlamak istemem. Sert eleştirileri öldük, bittik, hapis geliyor ve
paranı pulunu artık şirkete kaptırdın mı, daha kontrolü yok, imkan yok, tar-
zında ki eleştirilerden de herhalde kaynaklanmış olacak, toplantılara katılım
son derece yüksek, bin kişiye yakın insan vardı, İstanbul Hilton Otel’inde.
Yaptığımız toplantıda, biz bunları önemsiyoruz. Ha bu kanun kutsal kitap
değil, ama bu kanun bizi perişan edecek şekilde nitelemeyi de hak eden bir
kanun değil. Gerçekten bu kanunla yapılan düzenlemede içinizde mutlaka
bilenleriniz var.

Birkaç örnek vermek istiyorum. Bugünkü ticaret kanununa göre bir ano-
nim şirket kurmak için en az 5 ortağın olması şart, sermayeniz var, bir şir-
ket oluşturacaksınız o şirketin anonim şirket olmasını istiyorsunuz, kanuna
açıp baktığınızda deniyor ki size bu şirketi tek başınıza kuramazsınız. Ne
yapacaksınız 4 ortak daha bulacaksınız. Kime gidiyorsunuz, güvendiğiniz
adamları arıyorsunuz, eşiniz, halanız, teyzeniz neyse onları da ortak yazı-
yorsunuz sembolik ortak. Binde bir yüzde bir hisse veriyorsunuz ama büyük
pay sahibi sizsiniz onlar ortak oluyor. Allah korusun bir tökezlerse, giderse,
bu ortak olduğunu unutan insanlar kendilerini ya karakolda bulur ya da
mahkemede bulur. Doğru bir şey mi? Bu hayatın gerçeğiyle bağdaşmaz.
Bunu da ortadan kaldırıyor bu kanun, artık tek kişi anonim şirket, limited şir-
ket kurabilecek. Örnek veriyorum; az önce hocam bahsetti, ticaret kanunun-
da değişiklik yeni bir ticaret kanunu, baştanbaşa hepsi bir hazımdır. Elbette
ki bu hazım müktesebatı göz ardı eden bir içerik ihtimal vermiyor. Türki-
ye’nin 55 yıldır bu uygulaması var. Bütün bu alanlardan faydalanmak sure-
tiyle dünyanın geldiği noktayı gözetmek suretiyle kaleme alınmış, düzenlen-
miş 1535 maddelik bir kanun.

Artık sermaye şirketlerinin denetimi bağımsız denetim elemanları tara-
fından yapılacak. Nasıl yapılıyor? Genel Kurul yapıyorsunuz, en fazla talip
olunan alan da, denetim organıdır. Şunları denetime yazalım. Şunları yöne-
time alamadık ama bunlar denetçi olsun. Dönem gelir onların denetim ra-
porları sekreterya da yazılır defter kayıt ve belgeleri incelenir, mevzuata
aykırı herhangi bir durum görülmemiştir. İbrazını genel kurula arz ediyorum.
Denetçi ne yapsın? Bu doğru bir şey mi? Hayatın gerçeği ile örtüşen bir de-
ğer mi? Sermaye şirketlerinin denetimi, bağımsız denetim elemanlarınca
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yapılacak. Bunları nasıl yapacağım? Bunların nasıl görevlendirileceği belli-
dir. Ayrıca bunun ayrıntıları bağımsız denetçiler tüzüğünde yer alacak. Yine
bir akademisyen bu konu ile ilgili gündem yapmaya çalışan birisi bir yazı
yazmış. Zaman geçti, Bakanlık çıkartacağı üst tüzüğü çıkartmadı ve bunla-
rı Danıştay’a gönderdi. Danıştay yürürlüğe girmeyen bir kanunla ilgili tüzük
olayı olmaz dedi iade etti. Ne Danıştay’a tüzük gönderdik ne taslak gönder-
dik ne de böyle bir şey oldu, böyle bir şey yok. Bakan diyor ki, 6 ay içerisin-
de tüzükten çıkan üç tane tüzük ve 20’yi aşkın ikinci bir düzenleme var ya-
nında bunların 3 tanesi tüzük. Tüzüğün yürürlüğe girmesi için Danıştay’ın
yasa gereği görüşü alınır. Ama kanunun yürürlüğü 1,5 yıl sonra ötelendi. Bu
tüzüğün çıkartılmasını öngören Ticaret Kanunu’nun yürürlüğü ile alakalı
6103 sayılı kanunun 8.maddesinin de yürürlüğü ötelendi. Bu süreci Bakan-
lığımız, arkadaşlarımız çok yakından takip ediyor. Düzenlemeler hazırlan-
mış. Öncesinde bunları konuştuk, bunlar yayınlanmadan yani ikinci düzen-
leme istemleri tekemmül etmeden, ilgilileri ticaret aktörlerinin görüşünü de
almak üzere sitemizde bunları yayınlatmayı planlıyoruz. Şu düzenlemeleri
şöyle yapıyoruz gibi. Varsa eleştiriler, öneriler bunları toparlayacağız. Dola-
yısıyla zaman planlamamız da ve bu planlamanın, yasanın öngördüğü dü-
zene aykırı gecikmiş hiçbir taahhüt yok. Süratle ikinci düzenlemeleri gerçek-
leştirme noktasında çalışmamız devam ediyor.

Yine biliyorsunuz ki bağımsız denetçileri, şirketlerin büyüklüklerine, ciro-
larına göre bunların da bir sınıflandırılması olacak. Yani her işletme, her ser-
maye şirketi mutlaka aynı standartta aynı ücret kategorisi ile çalıştırmak zo-
runda olduğu bir bağımsız denetçisi olacak. Arzumuz sermaye şirketlerinin
rekabet gücünü arttırmak, elbette ki sermaye yapılarını güçlendirmek, yöne-
timlerini şeffaf hale getirmeyi hedeflerken bunlara ek mali külfetler getirme-
meyi de arzu ediyoruz. Özellikle KOBİ’ler açısından çok daha önemli ölçü-
de bunları dikkate almamız gerektiğini düşünüyoruz. Bunları belki ilgili ba-
kanlıklarla tartışacağız.

Değerli arkadaşlar, yine en çok eleştirilen konulardan bir tanesi, şirket
ortağı, ortakların cari hesabından para alamayacak. Alsın mı? Şirketin ala-
nı ne? Burası bir banka değil, finans kuruluşu değil, ticari hesaptan para
alacaksa bu daha çok yönetici ortağı lehindedir. Böyle bir tasarruf aynı za-
manda hem diğer ortaklar aleyhine hem şirketten alacaklı olanların aleyhi-
ne o halde kar payı ile bağlantılı olabilecek. Bunun ötesinde böyle bir tasar-
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rufun çağın ticaretle ilgili oluşmuş değerleri açısından baktığımızda doğru
olmadığı kanısındayız. Kanun bunu düzenliyor. Cezalar çok görünüyor.
Şöyle bir örnek veriliyor, Çek’de hapis cezası kaldırıldı. İrdelemek lazım
evet bir hapis cezası öngörülüyor, adli para cezası öngörülüyor. Ama bu ad-
li para cezasını da kabahatler kanunu açısından bizim genel ceza mevzu-
atımız açısından incelediğinizde ön ödeme müessesesi kapsamında o limit-
lerin çok düşük olduğunu göreceksiniz. Mutlaka o ön ödeme süresi içersin-
de onun gereği yapılınca bir sorun kalmayacak. Ama ısrar edilen şeyin hak-
sızsa, hayır böyle bir fiil makul olmadı diyorsanız, sonucunu yargı çözecek.
Kaldı ki bunları oturup konuşuruz, tartışırız.

Değerli arkadaşlar, bir defa hepiniz bilmelisiniz ki Yeni Türk Ticaret Ka-
nunu 1 Temmuz 2012’de yürürlüğe girecek. Herkes hesabını kitabını buna
göre yapması lazım. Bakın aynı kanunla alakalı da benzer şey söyleniyor.
İki defa ötelenmişti kanun, 1 Ocak 2012’de yürürlüğe girdi. Bende bu kanu-
nun 1 aylık uygulanması ile ilgili brifing aldım bakanlığımdan. Belki çoğunuz
farkında değilsiniz. Onunla ilgili sitemize girin. Türkiye’de artık üretilen seb-
ze ve meyveler, mutlaka hal kayıt sistemi içerisinde yer alacak. Bu ülkede
ne kadar meyve sebze üretildi? Nerelerde üretildi? Kimlerin ürettiği, kimle-
rin bunları hal üzerinde satışını yaptığı bilinir olması lazım. Meyve sebze
üretiminin %70’i kayıt dışı. Çok gelip giden de oldu. Çünkü öteleme sorun-
larıyla birlikte ötelemektir, sorunları çoğaltmaktır. O süreçte inşallah bugün
dile getirilen bu sorunları yaşamayız. Sorunları yaşarsak parlamentomuz
çok dinamiktir, bunları oturur konuşur yasa düzeni ne gerektiriyorsa o dü-
zeyde ikinci bir mevzuatla çözümü mümkünse o düzeyde bu çözümleri ger-
çekleştirir.

Böylesine bu toplantıların bu tür tartışmaların sanırım bundan sonra da-
ha da çoğalacağını tahmin ediyorum. Çünkü bugün bir iki yerden arayanlar
oldu. Onların da benzer seminerleri var. Katılmamızı istiyorlar. Ben de müm-
kün olduğu kadar bunlara katılacağım. Çünkü Türkiye’nin gerçekten gelece-
ği açısından bu kanunun yürürlüğe girmesi önemli hedefimiz ticari açısın-
dan en kolay en güvenli. Biz bu kanunla güçlü sermaye şirketleri, şeffaf bir
ticari alan ve elbette ki büyük Türkiye ekonomisini birlikte oluşturacağız.
Cumhuriyetin 100.yıl dönümü 2023’de 500 milyar dolar ihracat hedeflerken,
şeffaf olmayan şirket yapılarıyla bunu sağlamamız mümkün değil. Yine
eleştirilerden bir tanesi, şirket yöneticilerinin aldıkları yolluklar, ücret ödeni-
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yorsa bunları internet sitesinde yayınlanıyor olması doğru değil. Onlara
ödenecek yolluklar, genel kurulda genelde, genel kurul tarafından karara
bağlanan konular değil mi? Genel kurul tutanağında bunlar yok mu? Ben
hukukçu olarak öyle biliyorum. Şirketin bilançoları genel kurulda okunmaz
mı? Okunur. Bilançoda genel kurul tutanağında yer almaz mı? Alır. Ne olur
sonra tutanak nereye gider? Ticaret siciline. Peki, Ticaret sicili elektronik or-
tamda aleni değil mi? Onun da tüzüğünü çıkartıyoruz. Bugün elektronik or-
tamda ticaret sicili gazetesine girin, bütün bu söylediklerimi görüp gözleye-
bilirken, şirketlerin internet sitesi olmasına ilişkin düzenlemenin niçin anla-
şılmadığını anlayabilmiş değilim. Mevcut şirketlerin internet sitesi varsa bir
kısmını bu kanunun yayınını öngördüğü alana tahsis edecek. Elbette ki bu
sitelerde üretim bilgileri müşteri bilgileri buna benzer ticari sivil olarak bili-
nenler burada yer almayacak. Onun dışındakiler yer alacak. Çıkarılacak tü-
züklerden bir tanesi de bu alanı düzenleyecek.

Sözü fazla uzatmayayım. Bu semineri eminim ki Türk ticari hayatına ye-
ni bilgiler sağlayacağına inandığımız Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlü-
lük sürecine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu anlamda da başta
İktisadi Araştırmalar Vakfı olmak üzere ve Albaraka Türk Katılım Bankası’na
teşekkür ediyorum. Hepinizi tekrar sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

••••••
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OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SUDİ APAK

Sayın Bakanım, Sayın İktisadi Araştırmalar Vakfı Başkanı, Sayın Alba-
raka Türk katılım Bankası Genel Müdürü ve değerli katılımcılar öncelikle
böyle bir imkan yarattıkları için çok teşekkür ederiz. Konu çok güncel, deği-
şik ortamlarda tartışılıyor. Sayın Bakanım biraz önce bu konuya değindi. Ta-
bi muhasebecilerden, ticaret odalarına, sivil toplum kuruluşları gibi her yer-
de gündeme gelen bir konu. Sözü değerli hocamız Dr. Veysi Seviğ hocama
sözü bırakıyorum.
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DR. VEYSİ SEVİĞ

Mali Hukuk Öğretim Görevlisi

Değerli konuklar, burada çok önemli bir konuda bize konuşma fırsatı ve-
ren İktisadi Araştırmalar Vakfı’nın değerli başkanına ve yönetimine teşekkür
ediyorum. Sayın Bakanımız bazı konuların üzerinde durdu. Fakat eski bir
hukuk fakültesi mezunu olarak şu anda yürürlülükte bulunan Türk Ticaret
Kanunu ile ilgili farklı bir başlangıç yapmak istiyorum. Eski ticaret kanunu-
muzun gerekçesinde çok önemli bir cümle vardır. Ticaret, ahlak ve insaf ku-
rallarına bağlı değildir. Demek ki ticarette bir olay var. Nedir geçerli olan ha-
zırlanan kanun içersindeki hükümler ve de tacir olmanın gerekliliği. Bu ka-
nun Büyük Millet Meclisine sunulduğu vakitte aynı sözler gündeme gelmiş-
tir. Şöyle ki, Ticaret Kanunu ticareti yok sayacak, bu ticaret kanununu hazır-
layanlar Yahudilerdir. Türkiye’de ticareti ellerine geçirmek için bu kanunu
hazırladılar. Çok ağır eleştiriler var. Ama bu ticaret kanunu çok uzun hatta
Vakfın kuruluşunun yaşından bile yaşlı olarak Türkiye’de ticari yaşamı belli
bir düzen altında tutmuştur. Ancak ticaret kanunun yetersizliği artık son za-
manlarda gündeme gelmiş, özellikle ticari ilişkilerin yurt dışında olanların
yaşadıkları bazı olaylar, Türkiye’yi bazı konularda sıkıntıya sokmuştur. En
basit bir örnek vereyim. Bugün Türkiye’de hazırlanan bilançolar Avrupa Bir-
liğinde tereddütle incelenmekte ve bazı eleştirilere neden olmaktadır. Şöyle
ki, ticaret kanunumuzun getirdiği ve diğer vergi kanunumuzun getirdiği boş-
luktan yararlanarak Türkiye’de bilançolar, mali tablolar güvenilirlik özelliğini
kaybetmiştir. Eskiden Türkiye’de gayrimenkuller, demirbaşlar yeniden de-
ğerlenerek aktiflere yansıtılırdı. Bunlar bazı sorunlar yarattı ve bu kalktı.
Geçmişe yönelik enflasyon düzeltmesi yapıldı. Bugün tacirlerin anonim şir-
ketlerin limited şirketlerin aktifinde bulunan varlıkların bilanço değeri gerçek
değeri değildir. Bu değeri tespit etme olanağımız da yoktur. Çünkü bu değer
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yeniden değerleme artışlarını enflasyon düzeltmesiyle yeniden tespit eder.
Bu rakamlara ne satış denebilir, ne vergi diyebilir, ne de ona sahip olan ku-
ruma ifade ettiği bir değer.

Yine bakıyorsunuz bizim hukukumuzda o kadar önemli boşluklar çıkmış
ki bugün tacir 5 bin lira ile limited şirket kurup bütün piyasaya borçlanıp on-
dan sonra ben iflas ettim deyip bir köşeye çekilebiliyor. Tacir hakkında hiç
bir şey yapamıyorsunuz. Bugünün limited şirketleri adeta piyasayı dolandır-
mak için kuruldu. Bugün 400 bin limited şirket özelliğini yitirmiş faaliyetleri-
ni yitirmiştir. Ama bunların tümü piyasaya, koydukları sermayeden daha çok
borçludur, borçlu olarak kenara çekilmiştir.

Yeni Ticaret Kanunu, sadece kendisi yürürlüğe girerek piyasada yeni ku-
ralları uygulamaya koymuyor. Kanunun uygulanması esasında, bugün ba-
sına yansıyan konularda çok farklı olayları da dile getirerek o korkulan, ür-
kütülen basında eleştiri konusu yapılan olayların ne kadar gerçek dışı oldu-
ğunu da gösteriyor. Basit bir örnek. Bugün bir ticari işletmeye borcu olan bir
kişi veya bir ortak bu borcunu ödemediği için hapse girecek falan değil uy-
gulama, kanununun 24. maddesinde 3 yıl içersinde borcunu kapat diyor.
Şimdi hangi banka hangi kuruluş borçlusuna bu kadar müsaade ediyor hem
de faizi ödemeyecek, borcunu ödeyecek adam. Diyor ki, senin şirkete bor-
cun varsa ortak, onu 3 sene içersinde öde. Yani bundan daha hoşgörülü
gerçekçiliğe yaklaşma olayı var mı? Yok. Demek ki biz bu uygulama kanu-
nunu gözden geçirmek zorundayız. 1 Temmuz da yürürlüğe giriyor. İnternet
sitesinin maliyeti çok mu yüksek. Bugün burada uzmanları var belki de bir
internet sitesi kurmak o kadar çok maliyetli bir şey değil. Bugün sigaranın
paketi biliyorsunuz on lira civarında bir internet sitesi kurmak için 6 ay siga-
ra içmesen kurabilirsin. Bu olabilir, çok maliyetli bir şey değil ki. Hemen kur-
ma zorunluluğu yok. Esasında şu olmalı Avrupa Birliği, bugün bakıyoruz ti-
caret hukukuna, şirketlerin bazı güvence vermesi lazım. Ben bir şirketim,
benimle iş yaparsan bu şirketin yapmış olduğu işlerin doğruluğundan emin
olabilirsin. Benden alacağın varsa bu süre içersinde bu size ödenecektir.
Ben şirketin varlıklarını şirket için tahsis eden bir kuruluşu oluştururum şek-
linde şirketin yönetiminde kurumsallık ilkesi kurumsal denetim ilkesi uygu-
lanması lazım. Bu da nedir? Şeffaflık. Ticaret kanununda getiriliyor. İkincisi
de şirketin varlıklarını şirketin amacına uygun kullanmak. bunu da ticaret
kanunu getiriyor. Şirket dolayısıyla burada eleştiri yaklaşımımızı biraz insaf-
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lı yapmamız lazım. Arkasından denetim ordusunu getiriyor, arkadaşlarımız
bu konuyu açıklayacak size. Yine Ticaret Kanunu, bize tacir olmanın getir-
diği sorumlulukları başlangıçta, sen bu sorumlulukları bu kurallara göre ya-
pacaksın diyor. Şimdi her tacir işe başlarken, gidecek ticari faaliyetine vak-
fedecek varlıklarını açılış bilançosuna kaydettirecek. Bunu da işlem denet-
çisi yapacak. Eğer burada bir hata varsa bu hatayı görüp bu açılış bilanço-
sunu onaylamayacak. Şimdi şirket nasıl kuruluyor? Hepinizin bildiğini var-
sayıyorum. 5 kişi bir araya geliyoruz hadi limited şirket kuralım. Her birimi-
zin aklına düşen olay 5 bin TL ben ne yapıyorum sabah gidiyorum bankaya
diyorum ki ben buraya bin TL sermaye koyacağım. Limited şirket için hiç pa-
ra yatırmadan anlaşıyoruz. Bu sistemle şirketi kuruyoruz. Bugün şirketlerin
çoğunluğu böyledir. Şirketin 5 bin TL sermayesi var. Şirketin adamları git-
mişler banka ile anlaşmışlar ondan sonra şirket adına yatmış, ertesi sabah
da şirketin Mali Müşaviri bu parayı çekmiş. Biz borçluyuz şirket sermayesi
ödenmiş sayılıyor. İstanbul Ticaret Odası teknik sicilden ben bunu takip edi-
yorum. Şimdi bu olayda ortadan kaldırmaya yönelik işler ne yapmış birinci
kitabında tacire sorumlulukları yıkmış. Açılış bilançosuna bakıyoruz, demiş
ki yenilden, envanter düzenlersen ben seni para cezasına çarptırırım. Tica-
ret kanunu demiş ki başlangıçtaki bilanço gerekçesini söylüyor, yanlışsa bi-
lançolar böyle gider, envanter yanlışsa diyor bilanço yanlış olur. O vakit ben
seni 562’ye göre cezalandırırım.

Şirkete koyduğu sermaye üzerinde oynama, bilanço açılışında sen reel
olarak işletmeye tahsis ettiğin parayı işletmeye ver. Yenilenen envanter di-
ye bir kavram getirmiş. Bunlara herkesin sevinmesi lazım. Niye çünkü şir-
ket kurulurken işlem denetçisine ortaklık etmişse demek ki adam sorunu
üstlenmiş, eğer yanlış bir tasdik yapmışsa bir başka envanterde ortaya çı-
kacaktır. Dolayısıyla bu olay kabul edilemeyecektir. İşlem denetçisinin baş-
langıçta imzadan sonra her bağımsız denetçiler onu denetleyerek doğruluk-
ları ve yanlışlıkları tespit etmek suretiyle gidebilecektir. Burada bir sıkıntı ol-
maması lazım hatta hepimizin de sevinmesi lazım bu şirketin bilançosu gü-
venilir. Buna karşılıkta kanun, bilançosunda eğer hatan varsa diyor bu ko-
nuda uygulama kanununa bak sana o bilançonun düzeltmek içinde bazı
öneriler getireceğim diyor.

Şimdi burada görüldüğü üzere beyan şekilde ürkecek bir şey yok. Esa-
sında bizim son derece dikkatli olmamız lazım. Efendim şirket müdürünün
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ismi yazılacakmış neredeyse doğum tarihi falan yazılacak. Böyle bir şey yok
kanunda. Kanun yazmış, sıralamış. Diyor ki, şu konulara göre yer verecek-
siniz diyor. Sermayesi paylara bölünmüş anonim şirketlerde sırasıyla yöne-
tim kurulu başkan ve üyelerine, müdürlerin, yöneticilerin adları ile soyadları
bununla birlikte sermayeni göstereceksin, niteliğini göstereceksin. Öyle an-
ne adı, baba adı, kardeşinin adını değil, sen şirketin yöneticisiysen ve tacir-
sen kendinin diyor, eşinin ortağı olduğu bir kuruma borç alacak ilişkisine gir-
meyeceksin. Ticari amaçlı alım satımda bu konuda piyasa kurallarına uya-
caksın diyor. Yani gerekçesini söylüyorum ben size. Fakat orada şunu söy-
lüyor, kız kardeşinin payı şirketi olabilir. Ama buradaki ticari işlerine dikkat
et diyor. Farklı bir fiyat uygulama ve para çekişinden dolayı borçlu olmaya-
sın diyor. Bundan daha güzel karar olur mu? Bakıyorsunuz Türkiye’ye zin-
cirleme şirket kuruluyor. 10’u satılıyor sonra 5’i birden iflas ediyor.

Bir örnek vermek istiyorum. Ünlü bir iş adamımız bundan 15 sene önce
bir şirket kuruyor. Bu şirket sadece ambalaj malzemesi üreten bir şirket, di-
yor ki şirketin denetimine, bizim bunda maliyetin yarısını alsın çıksın. Dışa-
rıya ise %100 farklı fiyat. Tabi şirket dışarıya mal satamıyor. Hep kendi bün-
yesindeki şirketlere satıyor. İki yıl sonra Ünlü iş adamı olduğu için bankalar
kredi veriyor, diyorlar ki beyefendi bu şirket hep zarar ediyor. Valla ben de
sermaye koydum diyor. Sonunda bu şirket iflas etti. Şimdi bu noktaya geldi-
ğiniz vakit bu ticaret kanunu eleştirilecek bir tarafı da yok diyebilirsiniz. Ama
basında çıkan eleştirilere bakın, yok annesi dedesi bundan sorumlu olacak.
Ama reel bir gelişme var mı içersinde buna bakmamız lazım. Bugün geldi-
ğimiz durumda eğer Türkiye tacirlerden yaklaşık 300 bin, şirketlerden de
600 bin ortaklardan 150 bin açılan dava var ve de açılan davaların çoğun-
luğu alacak davasına dönüştürür. Kimin şahsına alacakların, şirketlerin zor
durumda kalması veya tasfiyeye gitmesi dolayısıyla ortaya çıkması lazım.
Biz de Türkiye’de şirketleri güvenilir hale getirmemiz lazım. Bu örnek bu ola-
yı kapatıyor. Benim görüşüm budur. Hepinize teşekkür ediyorum.

OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SUDİ APAK

Veysi hocamıza teşekkür ediyoruz. Tabi burada Ticaret Kanunu’nun gel-
mesinin en önemli olayı, şeffaflığı getirmesi. Sözü Bumin hocamıza bırakı-
yorum. Buyurun hocam.
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DOÇ. DR. A. BUMİN DOĞRUSÖZ

Marmara Üniv. Mali Hukuk Anabilimdalı Başkanı

Herkesi saygıyla selamlayarak konuşmama başlamak istiyorum. Ben
anonim şirketler üzerinde duracağım. Bana ayrılan 15-20 dakikalık süre
içersinde biraz sorunları dile getirmeye çalışacağım. Sayın Veysi Seviğ ho-
camın dediklerine tamamen katılıyorum. Bizim 56-57 sene önceki kanunu
artık terk edip daha çağdaş daha Avrupa Birliği sürecinde daha uluslarara-
sı platformda kabul gören mali tablolar ürettiren, şeffaflığa hizmet eden, de-
netlenen, hesap verilebilirlik ilkesini içeren bir ticaret kanununa mutlaka ih-
tiyacımız var. Bugün itibariyle felsefesi, amaçları, hedefleri, rasyal ilgisi ya-
ni hükümlerinin varlık sebebine bakıldığında hiç kimsenin herhalde herhan-
gi bir itirazı olamaz. Ama tabi ben biraz daha geri gitmek istiyorum. Çünkü
kanunun varlık sebebi, felsefesi, ruhu her şeyi çok güzel de biraz da hüküm-
lerine de bakmak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü uygulama biliyorsunuz
hükümlerle olacak, noktasıyla olacak, virgülüyle olacak. Bu açıdan da kanu-
nun yine ana ruhu ve varlığın sebebinden herhangi bir şey kaybetmeden bir
kısım hükümlerinin de biraz gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyorum. 

Şimdi bu doğrultuda izin verirseniz ben anonim şirketleri bir gözden ge-
çirmek istiyorum. Şimdi yeni olarak neler getirilmiş onları kısa olarak bahse-
deceğim. Eğer soru gelirse soru-cevap kısmında cevap verebilirim. Bir
kişiye anonim şirket kurabilme olanağı getirildi, kuruluşta işlem denetim ola-
nağı yolu açıldığı, kuruluşta halka az imkanın getirildiği, kayıtlı sermaye im-
kanı getirildi. Ama işlem denetimi ile ilgili mesela; son derece herkes met
ediyor. Evet bu denetimin olması gerekir. İşlem denetçisi kim, herkes olabi-
lir iş konusunda uzman olsun örneğin ben bir kimyevi alanda yatırım yapı-
yorsam bir kimya denetçisi de işlem denetçisi olabilir. Çünkü ona aynı ser-
maye biçiliyorsa ama mesela bakıyorum diyor ki kanun, şirketin kurulacağı
yer ticaret mahkemesi diyor ayni sermayeye değer biçer diyor. İyi güzel.
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Orası değer biçsin ama ben şirketin kuruluşunda Adana’daki arsalarımı ser-
maye olarak koyuyorsam aynı sermayeye İstanbul’daki ticaret mahkemesi
buna nasıl değer biçecek bilmiyorum. Uygulamada bu sorunları aşacağız,
tabi aşarken de biraz zaman kaybedeceğiz. Yani belki bir gözden geçme sı-
rasında bu sorunlara yol açacak düzenlemelerin kanuna da işlenmesinde
fayda var. Örneğin ben şirketimi kuracağım, ticaret sicili memuruna gitme-
den önce her şey vallahi billahi çok güzel doğrudur gel, işlem denetçi, de-
netle diyeceğim. Ama öteki taraftan işlem denetçisinin Ticaret Mahkemesin-
de ayni sermayeye değer biçme aşamasında itiraz hakkı var. Şimdi ben iş-
lem denetçisini o zaman ne zaman tutacağım. Yani o zaman, işlem denet-
çisini notere gitmeden önce veyahut ta ana sözleşme noterde imzalanırken
tutacağım. Çünkü yarın öbür gün işlem denetçisi hayır senin şu madden ti-
caret kanuna aykırı dese bile ben onu düzeltmek için notere tekrar harç
ödemem gerekecek. Yani baktığımız zaman bir takım uygulama sıkıntıları
görebileceğiz gibime geliyor.

Tabi kuruluşta şirket kurucuları mutlaka ki bir beyanda bulunacaklar ve
bu beyan kısaca, vallahi ben dürüst davrandım doğru olarak kurdum. Şim-
di bu beyan Avrupa Birliğin’de de var. Niye var? Şunun için var. Eğer siz şir-
ket kuruluşunda dürüst ve doğru davranmadıysanız, örneğin ayni sermaye
yanlış gelmiştir. Bu beyan dolayısıyla resmi makamlara yanlış veya yalan
beyanda bulunmak dolayısıyla ayrı bir cezai sorumluluk doğabilecek.

İşlem denetçisi raporundan bahsettim. Yenilik olarak bakarsanız, mese-
la son derece olumlu karşılanabilecek bir şey, neleri sermaye olarak koya-
biliriz? Mevcut kanundaki her şeyi sermaye olarak koyabiliriz. Ama buna do-
main adları eklenmiş. İnternet siteleri eklenmiş, elektronik ortamla ilgili de-
ğerleri sermaye olarak koyma imkanı getirilmiş. Bunlar son derece olumlu
hususlar. Şu andaki elektronik ortamla ilgili olan ayni sermaye koyma ola-
nağı yok ama dünyadaki bu gelişmeye bakılarak Yeni Ticaret Kanunu bu
olanakların da yollarını açıyor.

Şimdi mesela olumlu bir düzenleme var. Herhalde karşı çıkılamaz. Gay-
rimenkulleri ayni sermaye olarak şirkete koyuyoruz fakat ayni sermaye koy-
muş olmamıza rağmen tapu sicil müdürlüğünde gayrimenkulü şirket üzeri-
ne nakletmiyoruz. Yani bakıyoruz şirketin kayıtlarında gayrimenkulü var ta-
puya gidiyorum hayır o gayrimenkul şirketin değil ortağın. Hatta kötü niyet-
li ortaksa bu kötü niyetli ortak gidip gayrimenkul şirketine, gayrimenkulünü
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üçüncü bir şahsa da satabiliyor. Satın alan kişi de medeni kanundaki iyi ni-
yet karinesi uyarınca mülkiyet iktisabı da deniliyor. Bu yolsuzluğun önüne
geçebilmek için örneğin kanun, ticaret siciline bir görev yüklemiş eğer bir
şirkete gayrimenkul ayni sermaye olarak konulduysa o gayrimenkulün şir-
ket adına tescilini ticaret sicil memuru yapacaktır. Bunu gördüğü zaman ti-
caret sicili memuru hemen tapu sicil müdürlüğüne yazı yazacak ve tapu
kaydının düzeltilerek gayrimenkulün mülkiyetinin şirket üzerine geçirtilmesi-
ni sağlayacaktır. Mesela yolsuzlukların usulsüzlüklerin veya yanıltıcılıkların
önlenmesi açısından son derece olumlu bir hükümdür.

Yönetim kuruluna bakıyorum yönetim kurulunda da bir takım yenilikler
düzenlemeler var. Örneğin bir kişiden oluşma olanağı sağlanmış. Burada
biraz ifade zafiyeti var. Bir kişilik kurul kelimesi biraz bağdaşmıyor. Ama ba-
tı hukuklarına baktığımızda da orda da bu terimin kullanıldığını görüyoruz.
Tüzel kişiler artık yönetim kurulu üyesi olabilecekler. Yani biz genel kurulda
şirketi seçeceğiz. Doğrudan doğruya bizim iştirakimiz olan anonim şirket yö-
netim kurulu üyesi olacak. Tabi anomim şirket benim yönetim kurulunda yö-
netim kurulu üyesi olarak var olduğuna göre yönetim kuruluna da anonim
şirket gelemeyeceğine göre o zaman onun da bir gerçek kişi temsilcisi ola-
cak ve ticaret sicil müdürlüğüne bu gerçek kişi temsilci ile tüzel kişinin yanı
sıra tescil ettireceğiz. Şimdi bu güzel mi? Evet bir takım anlatılan doktrinler
olarak güzel, bu uygulamada bazı takıntılarda çıkarabilecek. Neden tüzel ki-
şi yönetim kurulu toplantısına göndereceği, kendisini temsil edecek olan ki-
şiyi her toplantıda değiştirebilecek. Dolayısıyla benim karşıma genel kurul-
da hiç tanımadığım hiç onay vermediğim belki aday gösterilseydi seçmeye-
ceğim bir kişi de, efendim ben sizin yönetim kurulu üyesiyim, ben geldim bu-
gün diye karşıma çıkabilecek. Şimdi tabi bu da neyi olumsuz etkileyecek
çünkü yönetim kurulu üyeliği nedir? Şirketi sahiplenmek ister, şirketi tanı-
mak ister, bilmek ister, sorumluluk hissetmeyi ister. Ama şirket diyorsa ki be-
nim iştirakim var git bugün yönetim kuruluna, yarın ben mi gideceğim, öbür
gün vs. ne kadar bakacağım? Ben ne kadar bağlılık hissedeceğim? Belki
orda bir zafiyet yaratabilecek.

Tabi bir de şu var, hocam da değindi, belgelere isimleri yazılması mese-
lesi. Şimdi ne diyor Ticaret Kanunu 39. maddesinde, şirket kullandığı tüm
belgelerde yönetim kurulu başkan ve üyeleri, müdür ve yöneticilerin adları
ile soyadlarının, ticari işletmelerde kullanılan belgelerde de ticaret sicil nu-
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marası, unvanı, taahhüt edilen ve ödenen sermaye, internet sitesinin adre-
si ve numarasının gösterilmesi, peki benim ticaret ortağım tüzel kişi bana
göndereceği her ismi her ay toplantıda değiştiriyorsa ben bütün bu kağıtla-
rı yeniden mi bastıracağım. Çünkü neden kağıdın üzerindeki yönetim kuru-
lunun adı değişmiş. Örnek veriyorum veyahut aleniyet kesbetmesinin ne
anlamı var. Şirket bana bir yanlış yaparsa veya yanlış bir şey satarsa şirke-
te dava açacağım, yönetim kurulu üyesiyle işim yok. Yani daha basitleştiri-
lebilir. Örneğin; şirketin web adresini ve ticaret sicil numarasını verip basa-
lım yeter web sayfasından gider bakarım. Yönetim kurulunda kimler varmış
diye. Dolayısıyla aleniyeti yine sağlayabiliriz ama hiç şüphesiz buradaki bel-
ge lafı mesela yazar kasa fişleri kapsayacak mı? Şimdi 1 Temmuz kanun
yürürlüğe girecek ben 1 Temmuza kadar şirkette kullandığım yazar kasa fiş-
lerini mesela Avrupa’dan bana faturalar geliyor çeşitli yabancı sermaye şir-
ketlerinde ilişkilerimiz oluyor onların hiç birinde, bakıyorum bu kadar bilgi
yok, yani şeffaflık çok güzel bilgiye erişmek çok güzel ama bu kadar şeffaf
olmak da güzel mi? Çünkü bunun da bir maliyeti var her yönetim kurulu üye-
si değiştiğinde ben bütün bu kağıtları yeni baştan bastıracağım. Bir de Türk
toplumunun da bir geleneği var. Şimdi aile şirketi diyorsunuz doğrudur yan-
lıştır tartışırız. Adam şirket kurmuş, eşini yönetim kuruluna almış, çocuğunu
almış, şimdi adamın çocuğu çoluğu yazar kasa her yerde dolaşıyor. Bu ho-
şumuza gidecek mi acaba bir de bunu da düşünmek gerekir diye düşünü-
yorum. Ama web sayfası adresini verelim, ticaret sicil numarasını verelim,
adam istiyorsa gitsin web sayfasından baksın illa bakmak istiyorsa. Çünkü
bu ne sağlayacak efendim ben şimdi hamburgercide hamburger yiyeceğim,
bakacağım bu dükkanın yönetim kurulunda Mehmet Bey varmış, hayatta
burada yemem demeyeceğim herhalde, veyahutta bu şirkette Sevim Hanım
varmış ben mutlaka yemeklerimi buradan yiyeceğim gibi bir şey de deme-
yeceğim. Dolayısıyla bu tür şeylerde biraz sadeleştirmek yoluna gidilebilir
diye düşünüyorum.

Mesela kavga çıkaran noktalardan bir tanesi de bence açıklığa kavuştu-
rulması son derece basit kanuna, bir cümle yazmakla çözülebilir. Çünkü bu
sıkıntıları uygulamada yaşayacağız. Mesela üyelerin 1/4’i yüksek öğretim
görmüş olması koşulu. Şimdi tartışıyoruz. Hakikaten tartışıyoruz kitaplarda
1/4’i iyi güzel de yönetim kurulu 3 üyeden oluşursa ne olacak? Yazarlar di-
yorlar ki, isim de vereyim mesela Prof. Dr. Abuzer Kendigelen, mesela Sa-
nayi ve Ticaret Bakanlığı Müfettişi Soner Altaş uzman kitaplar yazıyor. Ba-
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kıyorsunuz kitaplarına, diyorlar ki, valla dörde bölersiniz. Tam çıkmıyorsa
TTK 315’le ilgili şu anda mevcut maddeyle ilgili Yargıtay içtihatları doktrinle-
ri oy birliği ile benimsediği görüşü biz küsuratı tama ibla ederiz. Dolayısıyla
mesela iki kişilik yönetim kurulunda da mutlaka birinin yüksek öğretim gör-
müş bir kişi bulunmasını ararız. Doğru katılıyorum. Ama bir kısım yazarlar
da diyorlar ki mesela Prof. Dr. Ünal Tekinalp mesela Prof. Dr. Hasan Pulaş-
lı ticaret hocaları, hayır efendim öyle şey olmaz küsurattan adam mı olur, ol-
maz sayılmaz. Demek ki küsuratlı çıkıyorsa o yönetim kurulunda yüksek öğ-
retim görmüş olma koşulunu aramayız. Üç kişilik iki kişilik denetim kurulun-
da bu koşulu aramayız. Şimdi ben bu görüşe katılmıyorum. Neden katılmı-
yorum. Onu geçiyorum o ayrı bir konu. Ama şu var, ben taşrada bir avuka-
tım bana patron dedi ki genel kurulu yap. Sen hukukçusun dedi. Ne yapa-
cağım ben önüme bütün ticaret hukuku kitaplarını koysam her biri başka
şeyden bahsediyor yani uygulama sıkıntılarını yaratacak bu hükümlerin ga-
liba bir gözden geçmesinde fayda var. Çünkü aksi takdirde tamam yargı be-
lirleyecek içtihat belirleyecek. Bazı konuları içtihat’a bırakmak zorundayız
biz. Mutlaka bırakmak zorundayız. Çünkü çağdaş gelişmeleri kanuna içtihat
yansıtacak. Ama bunları yine içtihat dediğimiz olay da 7-8 seneden önce
oluşmuyor ki ben şimdi mesela Funda hoca herhalde girecektir o konuya,
efendim şirket denetçisiyle yönetim kurulu veya genel kurul ters düşerse, ti-
caret mahkemesi hakimine gidecekmişiz. Ticaret mahkemesi hakimi kimin
haklı olduğuna karar verecekmiş. Şimdi ideal olarak düşününce güzel ama
ticaret mahkemesi hakimi ne yapacak? Ne anlar muhasebe standartların-
dan, raporlama standartlarından bilirkişiye gönderecek. Bilirkişi 20 gün son-
ra bir rapor yazacak bu arada öbür taraf itiraz edecek. İş uzayacak iş Yar-
gıtay’a gidecek temyiz edilecek. 3 sene sonra karar oluşacak genel kurul
haklı veya denetçi haklı kim haklıysa haklı ama ben üç sene bekliyorum bi-
lanço onaylanmadı kar dağıtımına karar veremedim yönetim kurulunu ibra
edemedim. Ben ne yapacağım? Ben sorunumu nasıl çözeceğim? Bu tip
pratik konuları gözden geçmesinde fayda var diye düşünüyorum. Mesela
bazı güzel şeyler de var kanunda tabi nokta bazında konuşmaya devam
edersek örneğin yönetim kurulu üyeleri arasında karar alırken, çünkü hep
toplantı yapmamız şart değil bazen kararı yazıyoruz bir kağıda dolaştırıyo-
ruz herkes imzalıyor gönderiyoruz yönetim kurulu kararını, karar vermiş olu-
yoruz. Ama bazen de tabirimi mazur görün, gıcık bir yönetim kurulu üyesi
var, dört kişiye imzaya götürmüşüm alıyor kağıdı cebine koyuyor, göndermi-
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yor. Geçenlerde bir Fransız şirketinde yaşadık. Aldık burada kararı bütün
Türk yönetim kurulu üyeleri imzaladılar gönderdik Fransa’ya, adam gönder-
miyor kararı, mesela bunu kanun çözdü dedi ki her yönetim kurulu üyesinin
imzası aynı kağıtta olması şart değil dedi. Ayrı ayrı da kağıtlara imzalattırıp
gönderebilir. Ama yeter ki o ayrı kağıtların hepsini yönetim kurulu karar def-
terine yapıştırın. Tamam, benim için kabul dolayısıyla bakın bir sorunu çöz-
dük ama diğer hükümlerde de bunu arıyorum. Mesela toplantı nisabı kolay-
laştırıldı yönetim kurulunda üye tam sayısının çoğunluğunun bulunması ye-
terli, mesela şu an da ki kanunda yedi kişilik yönetim kurulu, ancak beş ki-
şi ile toplantı yapabiliyoruz. Yeni kanunla dört kişi ile de yapabileceğiz. Me-
sela eski kanunda bir sorun vardı. Teklif geldi yönetim kuruluna oylar eşit
çıktı. Ne yapacağız? Belli değildi şimdi, kimi ana sözleşmede kura çekilirdi,
kimi başkanın oyu ana sözleşme ile iki oy sayılıyor, iyi güzel, mesela bu ka-
nun bunu çözdü. Eğer oylar eşit çıkarsa bir dahaki toplantıya bırakın görüş-
meyi yine eşit çıkarsa teklif reddedilmiş sayılır. Her maddede maalesef bu-
nu görme olanağımız yok.

Yine değinmek istediğim noktalardan bir tanesi de şirkete borçlanma ko-
nusu. Şimdi iştirak taahhüdünden doğan borç kar sahibi şirkete borçlana-
maz ne demek bu laf. Borçlar hukuku açısından yaklaşırsanız baktığımızda
kimi ticaret hukuku kitabında da böyle diyor. Borçlanamaz şu demektir. Siz
hiç borç yaratan sözleşmeyle, borç yükleyen edim altına giremezsiniz. Gü-
zel, demek ki benim şirkete hiçbir şekilde borç yükleyen bir edim altına gi-
remeyeceğim. Yani illa şirketten para almak demek değil bu illa avans çek-
mek de değil. Hiçbir sözleşmeyle borç altına giremezsiniz. Yani ben şirketin
kütüphanesinden emanet kitap ta alamam. Çünkü neden ariyet akdi bana
da bir o kitabı iade etme borcu yüklüyor. Ama diyor ki, devam ediyor meğer
ki borç şirketle şirketin işletme konusu tamam ve pay sahibini işletmeci ge-
reği olarak yapılmış olursa ben buna cevaz veririm diyor kanun. Örneğin
ben büyük bir boya fabrikasıyım ve adam da benim ortağımla bayiim, be-
nim, işletme ve kendisinin işletmesi benden borç para alıyor, alabilir. Vade-
li mal alıyor borç yaratıyor. Olabilir. Kanun buna cevaz verebilir ama peki
benim ticari işletmem yoksa ne olacak? Ben akademisyen devlet memuru
ticari işletmesi hiç bir zaman olamayacak olan bir kişiyim. Gittim bir inşaat
şirketine hissedar oldum. İnşaata %1 pay sahibiyim inşaat şirketini %99 or-
tağı gazetelere çarşaf çarşaf ilan veriyor. 10 yıl vadeli benden mal alabilir-
sin, daire alabilirsin diye. Ben gidiyorum, sen alamazsın sen peşin alacak-
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sın neden? Sen çünkü benim %1 ortağımsın şimdi bunu bu kadar katı uy-
gulamanın bir anlamı bence yok ve buna uymazsanız bir parasal ceza var.
Adli para cezası adı verilen bir zarureti meal edeceğiz. İnanın tacire ceza
çok daha az. Neden? Asıl ceza o şirketin muhasebe müdürleri için, çünkü
muhasebe müdürlerinin diyelim ki, şirketin ortağı şirketten vadeli mal aldı
veya bir lastik bayisinin sahibiyim ben dedim ki 4 tane kar lastiği tak, dışa-
rıda kar yağıyor sonra bir ara parasını veririm, üstümde para yok. Adam tak-
tı muhasebe müdürü bunu gördü benim cari hesaba attığı anda yandı. Ben
en fazla üç ay yatarım. Ama muhasebe müdürünün işlediği suç ceza kanu-
nuna göre suçu bildirmemek suçu olacaktır. O bir seneden başlıyor. Şimdi
bu kadar katı bir şeye gerek var mı bilmiyorum. Diğeri diyor ki batıda da
efendim batıda da bunun suç sayıldığı haller var. Ama batıdaki kanunlar
borçlanamaz demiyor. Şirket ortağı, şirketin mal varlığını şahsi mal varlığı-
na geçiremez. Şahsi mal varlığı gibi kullanamaz. Yine şirket kaynaklarını
şahsı üzerinde normal ve mutad olan sürelerin dışında tutamaz diyor. Şim-
di ben şirketten para çekiyorsam 3-5 sene bu parayı ödemiyorsam faizi
ödemiyorsam tamam suç olsun buna itirazım yok. Ama biz 5 kişilik şirketiz
ve o kadar dürüstüz ki her şeyimizi satmışız her şeyi sermaye diye koymu-
şuz ve benim yıl ortasında 100 bin liracık paraya iki ay içinde ihtiyacım ol-
du. Şirketin de kasada parası duruyor. Bana 2 aylığına şu 100 bin lira para-
yı ver. Veremiyor, veremez çünkü batıya gidin verebilir. Neden? Ben şirke-
tin kaynağını kendi mal varlığıma geçirmiyorum. İki ay sonra parayı iade
edeceğim. Uzun süreli kaynağı kullanmıyorum. Mesela Fransız hukuku çok
açık bir şekilde söylüyor. Kendi muamelatını aktarırsa diyor. 2 ay sonra öde-
yeceğim. Şimdi bana ticaret hukukçuları diyorlar ki hayır bu olmaz. Ne ya-
pacağız peki kardeşim. Kar dağıtın. Benim iki aylığına 100 lira alabilmem
için 5 kişi eşit %20 kar payı sahibi ise benim iki aylığına 100 lirayı alabilmem
için 500 lira dağıtmamız lazım. Yetmiyor %15 stopajı da var bunun. Demek
ki 575 lira yuvarlak hesap dağıtmam lazım hem de bu parayı öyle bir dağı-
tacağım ki şirketin kaynaklarından tamamen çıkacak demek, çünkü geriye
dönmeyecek. Yani şimdi benim iki aylığına 100 lira para almak ve iki ay son-
ra bu parayı faiziyle tabi faizin faturası da var KDV’si de var geri ödemem
dururken oturup da ondan sonra siz, hayır, Bumin bey’e 100 lira lazımsa
sen şirketten 600 lira para çıkart. Hem de geri dönmemek üzere çıkart ba-
na çok fazla mantıklı gelmiyor.

Evet, benim dikkati çekmek istediğim husus kısaca şudur yani genel fel-
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sefe güzel, kanun çağdaş, her şeye katılıyorum. Ama hükümlerin biraz da
uygulanabilirliği açısından belki biraz daha dikkatli okunması, belki biraz da-
ha dikkatle üzerinde düşünülmesi gerekir. Bir anekdotla izninizle bitirmek is-
tiyorum. Ayekoka denilen bir adam, Amerika’da otomotiv sektörünün efsa-
nevi CEO’larından bir tanesi. Genel Motoru üretmiş hepsinin CEO’luğunu
yapmış efsanevi olarak kabul edilen bir otomotiv sektörünün CEO’su emek-
li oldu ve anılarında anlatıyor. Diyor ki, Amerika’nın 5 büyük şirketinden bi-
riydik. Bir Amerikan şirketi olarak bizim hisselerimizi Mercedes satın aldı ve
Almanlar şirketimizi yönetmeye geldiler. Biz bir anda neye uğradığımızı şa-
şırdık. Teklif verirken yok efendim bölge bayisinin onayını al, komiteden ge-
çir, yönetim kurulunun iznini al, kırk arabadan yukarı teklif veriyorsa Alman-
ya meclisinden onay vs. neye uğradığımızı şaşırdık diyor. Biz öyle bir bü-
rokrasiye büründük ki diyor bizim için bir tek ilke vardı Mercedes’le birleşe-
ne kadar. Kapıdan içeri girene arabayı satmadan dışarı çıkartmamak, kapı-
yı kitler yine arabayı satardık biz diyor. Şimdi yok öyle şimdi komisyonlar,
yazışmalar, bürokrasi ne diyor sonunda battık. Battılar, sonra zaten iflas er-
telemesi istediler. Fiat’a satıldı. Şimdi bakın Almanların uyguladığı kurallar
yanlış mıydı? Hayır. Doğruydu Almanlar tamamen kendi ülkelerindeki tica-
ret kanunlarının ticaret hukuklarının kendi zihinlerine de yerleşmiş ve çok
sevdikleri bürokratik yapısını oraya götürdüler. Ama bu Amerikan şirketler
kültürü ile bağdaşmadı. Orada aynı sonucu vermedi. Tabii ki dolayısıyla ya-
sal hükümlerini Almanya’dan aldık, İsviçre’den aldık, İtalya’dan aldık, şura-
dan buradan aldık da acaba bizim üzerimize nasıl duracak. Yani hakikaten
ticaret kanunun çok şık ve güzel bir elbise ama beni o değil o elbisenin be-
nim üzerimde nasıl duracağı ilgilendiriyor. Galiba sorun da burada teşekkür
ediyorum.
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BAŞKAN: PROF. DR. SUDİ APAK

Bumin hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Sözü Funda hocama bırakıyo-
rum. Buyurun hocam.
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DR. FUNDA TUNÇEL TÖRALP

Marmara Üniversitesi Mali Hukuk
Öğretim Görevlisi

Herkesi saygıyla selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun aslında getirdiği en büyük yenilik-
lerden biri denetimle ilgili hükümler. Kısaca bu konu hakkında bilgi vermek
istiyorum. Denetim tabii ki şirket ve topluluk yönünden finansal tablolar ve
raporların uyumlu olup olmadıklarını, şirketin genel durumunu, bilançoları-
nın doğru olarak yansıtıp yansıtmadığını ve tüm şirket muhasebesinin yıllık
raporların ve finansal tabloların muhasebe standartları dahilinde tutulup tu-
tulmadığını bu kanun doğrultusunda bize gösterecek. Ancak yıllık raporlar
da denetim konusu dahilinde dedim. Tabii ki burada sadece bu raporların fi-
nansal içerikli yönleri denetim konusunda yer alacak. Yoksa yönetimsel, ku-
rumsal anlamda da yıllık raporların denetime tabi tutulması söz konusu de-
ğildir. Finansal tablolar ve yıllık raporlar muhasebe standartlarına ana söz-
leşme ve kanuna uygunlukları bakımından denetime tabi tutulacak. Yine
eğer bir finansal tablo denetçinin denetiminden geçmediyse, bu hiç düzen-
lenmemiş sayılacak. O finansal tablolara dayanarak hiçbir tasarrufta bulu-
namayacaksınız, kar dağıtamayacaksınız, karı yedek akçeye ayırmanız
söz konusu olamayacak. Finansal tabloları denetleyecek kişiler kanunda
belirlenmiş. Bunlar belli eğitim şartı, kalite şartı düzeyinde. Şart dahilinde
olan kişiler, serbest muhasebeci, mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ta-
rafından denetim işi yapılabilecek. Ancak büyük işletmeler için denetim, ba-
ğımsız denetim kuruluşları aracılığıyla gerçekleşecek. Bir rotasyon ritmi var
yine kanunda. Bu da siz şirketinizin denetimini bağımsız denetim kuruluşu-
na yaptırıyorsunuz. Fakat sizin denetiminizi o bağımsız denetim kuruluşun-
daki Ahmet Bey yapıyor. Yedi yıl süresince Ahmet Bey sizin denetiminizi ya-
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pacak ancak yedi yıl sonunda artık iki yıl süreyle aynı bağımsız denetim ku-
ruluşunda başka bir denetçi sizin denetiminizi yapmak durumunda kalacak.
Bu tasarı halindeyken aslında bağımsız denetim kuruluşunun rotasyonu
şeklindeydi. Yani yedi yıl sonra siz o bağımsız denetim kuruluşunu bırak-
mak durumundaydınız iki yıl süreyle, ancak kanunla bu sadece gerçek kişi
denetçi olarak karşımıza çıktı.

KOBİ’ler, düzenlenecek Türkiye muhasebe standartları doğrultusunda
denetime tabi tutulacak. Bunun dışındaki büyük ölçekli şirketler, bankalar,
borsa şirketleri, yatırım bankaları gibi pek çok şirkette Türkiye muhasebe
standartları doğrultusunda kayıtlarını tutacak. Bağımsız denetim kuruluşla-
rının ve denetçilerin nasıl seçileceği onların eğitimleri ve onların da denet-
lenmeleri kamu gözetim kurulu tarafından belirlenecek ve yönetmeliklerle
ortaya konacak o zaman daha rahat konuşabileceğiz.

Denetçilerin bir takım sorumlulukları söz konusu. Bunlar genelde tazmi-
nat sorumluluğu şeklinde karşımıza çıkıyor. Hem denetçileri korumak biraz
daha güvence altına almak hem de onların denetledikleri şirketleri güvence
altına almak adına denetçilerin sorumluluk sigortası, mesleki sorumluluk si-
gortası yaptırmaları yine öngörülüyor. Bunun kapsamı da Hazine Müsteşar-
lığı tarafından belirlenecek. Denetçiler genel kurul tarafından bir yıllığına
atanacak ve atanan denetçi de hem web sayfasında hem de ticaret sicilin-
de ilan edilecek. Faaliyet dönemimin dördüncü ayına kadar yine denetçinin
genel kurul tarafından atanması şartı var. Eğer dördüncü ayına kadar genel
kurul tarafından bir denetçi atanmadıysa bu takdirde denetçi mahkeme ta-
rafından atanacak.

Denetçinin bağımsız ve tarafsızlığından bahsediliyor. Bağımsızlık yine
kanunda yirmi madde halinde sayılmış. Bunlar şirketle organik bağının bu-
lunup bulunmaması doğrultusunda.

Tarafsızlık da denetçinin sadece kanuna muhasebe standartları doğrul-
tusunda denetim işini gerçekleştirmesi anlamını taşıyor. Bir hüküm var ki
denetçinin şirkete vergi danışmanlığı ve vergi denetimi dışında hizmet ve-
remeyeceği ile ilgili ancak benim vergi danışmanlığı konusunda bir takım
şüphelerim var. Çünkü bir denetçi bir şirkete vergi danışmanlığı yapıyorsa
artık çok da objektif olduğu söylenemez. Bu doğrultusunda yaptığı deneti-
min de çok bağımsız olduğundan bahsedilemez. O yüzden denetçinin ver-
gi danışmanlığı yapması konusunda bir takım soru işaretleri var. Yine tabiî
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ki yönetim kurulunun denetçiye her türlü bilgiyi, belgeyi sunması zorunlulu-
ğu da söz konusu ki denetçi işini gerçekten yapabilsin.

Bir de riskin erken teşhisi komitesi var. Borsa şirketlerinde zorunlu ola-
rak bu komite kurulacak. Ancak diğer şirketlerde bağımsız denetçi teklif
ederse, böyle bir komitenin kurulmasını önerirse ve isterse, bu takdirde bu
komitenin kurulması zorunlu. Bu komite iki ayda bir yönetim kuruluna rapor
vermekle yükümlü, ben sanmıyorum ki hiçbir bağımsız denetçi böyle bir ko-
mitenin kurulmasını istemesin. Mutlaka bazı bağımsız denetçiler her şirket
için böyle bir komitenin kurulmasını isteyecektir ki kendi sorumluluğunu bir
ölçüde hafifletsin ve riskin erken komitesine bu sorululuğu ortak etsin. Yine
denetçinin sorumluluklarından bahsetmiştim. Denetçinin görevini yerine ge-
tirirken şirkete kar sahiplerine olan bir takım sorumlulukları var. Bu tabiî ki
daha çok tarafsız olmakla ilgili ve kanunlara uygun olarak hareket edip et-
memek ilgili.

Tazminat yükümlülüğü var. Bu yükümlülük devredilemiyor hiçbir sözleş-
meyle bu yükümlülükten denetçi kurtulamıyor. Ancak beş yıllık bir zaman
aşımı söz konusu bunun dışında denetçinin bu konuda bir endişesi oldu-
ğunda, bu yönetim kurulu tarafından ortaya konduğunda, denetçi hukuki so-
rumluluğunu yerine getirmemiştir diye ortaya konduğunda kusuru iddia
eden taraf ispat etmek durumunda.

Yine sır saklama yükümlülüğünden doğan bir sorumluluk söz konusu de-
netçi için bu da yine bir tazminat sorumluluğu olarak karşımıza çıkıyor.

Denetçinin görevden alınması ve sözleşmenin feshi, yine teminat altına
alınmış hükümlerden, denetçi haklı bir sebeple özellikle tarafsızlığı bozan
bir hareket dolayısıyla herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın görevden
uzaklaştırılamıyor. Bu denetçi teminatı olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer te-
minatta görev teminatı ve denetçi de haklı bir gerekçe olmaksızın görevini
bırakamıyor. Şirket ile denetçi arasında bir takım görüş farklılıkları ortaya çı-
kabiliyor. Biraz önce hocam da bahsetti. Yönetim kurulu ya da denetçinin is-
teği üzerine bu asli ticaret mahkemesince çözüme kavuşturuluyor. Ancak
bu mahkeme kararı kesin bir karar dolayısıyla temyize gitmek söz konusu
değil. Bu tabiî ki bir üst merciye başvuramamak bir sorun olarak karışımıza
çıkacak gibi görünüyor. Ayrıca yargı kararının verilmesi için bir sürenin ta-
nınmamış olması da bir sorun olarak mutlaka karşımıza çıkacak. Bu karar
da duruşma yapılmaksızın dosya bazında incelenecek bir karar olacak. Bu

61



kanun üç tür denetçiden bahsediyor. İlki bahsettiğim bağımsız denetçiler,
bir diğeri işlem denetçisi ve üçüncü olarak da özel denetçisi. İşlem denetçi-
sinden hocam bahsetti. Kısaca söylemek istiyorum. Kuruluş, sermaye artı-
rımı, sermaye azaltımı, tür değiştirme, birleşme, menkul kıymet ihracı gibi
bir takım spesifik olaylar için bu kanuna göre işlem denetçisinin onayı ara-
nıyor. Ancak işlem denetçisinin serbest muhasebeci, mali müşavirin yemin-
li mali müşavir olma zorunluluğu yok. Aynı şey özel denetçi için de geçerli
yani konunun uzmanı olan herkes işlem denetçisi ya da özel denetçi olabi-
liyor. Özel denetçi bugünkü hususi murakıplar, biliyorsunuz ki genel kurul
tarafından atanıyor. Ancak yeni kanuna denetçi ve yargı komitesi özel de-
netçi atanmasını isteyebiliyor bunun dışında pay sahipleri böyle bir denetim
atanması talep edebiliyor. Ancak her iki durumda da genel kurula böyle bir
taleple gidildiğinde genel kurul özel denetçi atanmasını kabul etse de etme-
se de özel denetçi mahkeme tarafından atanıyor. Pay sahipleri belli bir ola-
yın açıklığa kavuşturulmasını istediği takdirde bunu genel kurula götürebili-
yor.

Genel kurul eğer bunu kabul ettiyse yani özel denetçi atanmasını kabul
ettiyse 30 gün içinde mahkemeye başvuruluyor ve mahkeme bir özel denet-
çi atıyor. Genel kurul böyle bir talebi reddetti. Bu durumda yine pay sahip-
leri üç ay içinde genel kurulun bu kararıyla birlikte mahkemeye başvuruyor
ve özel denetçi atanmasını isteyebiliyor. Mahkeme olayı inceleyerek özel
denetçi atanmasına karar verirse yine özel denetçi atanıyor ve özel denet-
çinin hazırladığı rapor mahkemeye sunuluyor mahkeme bunu yönetim ku-
ruluna tebliğ ediyor.

Denetçi bir takım görüş yazıları ortaya koyabiliyor, denetim raporuyla
birlikte koymak zorunda. Bunlar dört şekilde karşımıza çıkıyor. Olumlu gö-
rüş verebiliyor denetçi bu yaptığı denetimde yıllık faaliyet raporunun ve fi-
nansal tabloların Türkiye muhasebe standartlarına, kanuna ve ana sözleş-
meye uygun olduğunu karşılaştırmalı olarak finansal tabloların gerçeği yan-
sıttığını, dolayısıyla gayet sağlıklı bir muhasebesinin olduğunu ortaya ko-
yan bir görüş yazısı.

Bir diğeri olumsuz görüş yazısı ve bunun şirket için oldukça ağır yaptırı-
mı var. Şöyle ki, denetçi şöyle bir görüş yazısı verirse yönetim kurulu bu gö-
rüş yazısının kendine tebliğ edildiği tarihten itibaren dört iş günü içersinde
genel kurulu toplantıya çağırmak durumunda ve bu toplantıda yönetim ku-
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rulu istifa etmek zorunda. Genel kurul bunun üzerine yeni bir yönetim kuru-
lu atayacak ve yeni gelen yönetim kurulu da altı ay içersinde sağlıklı finan-
sal tablolar hazırlayıp denetime uygun hale getirecek. Tabiî ki burada yöne-
tim kurulu değişecek dedik. Yani yönetim kurulu ben bu işi beceremiyorum
sağlıklı finansal tabloları ortaya koyamadım ve ben artık istifa ediyorum di-
yor. Genel kurul da tabiî ki bunu kabul ediyor. Ancak genel kurulun sonra-
sında atayacağı yönetim kuruluyla ilgili herhangi bir kısıtlama yok. Yani di-
lerse genel kurul yine aynı yönetim kurulunu atayıp altı ay içerisinde o sağ-
lıklı finansal tabloları ortaya koymasını isteyebiliyor. Yani burada aslında
amaçlanan yönetim kurulunun cezalandırılması değil sadece sağlıklı bilgile-
rin ortaya konmasının sağlanması.

Bir diğer görüş yazısı, sınırlı olumlu görüş yazısı, bu aslında olumlu bir
görüş yazısı denetçinin bir takım çekinceleri var ancak bunlar olumsuz gö-
rüş yazısı verecek nitelikte değil. Bunlar ortaya konarak ayrıntılı olarak ifa-
de edilerek yine böyle bir görüş yazsı verilebiliyor ve dediğim gibi sonuçla-
rı da yine olumlu bir görüş yazısı ile aynı.

Denetçinin son olarak verebileceği başka bir rapor var. Bu da görüş bil-
dirmekten kaçınma. Eğer şirket denetçiye hiç bir bilgiyi, belgeyi vermiyorsa
denetçi o şirketle ilgili hiçbir inceleme yapamayacaksa ya da ortada başka
durumlar söz konusu ise denetçi görüş bildirmekten kaçınabiliyor. Bunun
sonuçları da yine olumsuz görüşle aynı. Yani yine yönetim kurulu istifa edi-
yor. Genel kurul yeni bir yönetim kurulu atıyor.

Bu kanunla birlikte dünyada aslında Enron olayından sonra ortaya çıkan
denetçilerin de denetlenmesi gereği karşımıza çıktı. Denetçiler de kamu gö-
zetim kurulu tarafından bir denetime tabi tutulacak. Bu denetim yerinden ve
internetten bir denetim olacak. Yine bunların nasıl olacağı hakkında kamu
gözetim kurulu bizleri aydınlatacak. Bağımsız denetim şirketleri için olduk-
ça zor bir süreç çünkü 31.12.2012 tarihli bilançolar muhasebe standartları
doğrultusunda revize edilecek ve 01.01.2013’ün açılış bilançosu olarak kar-
şımıza çıkacak. 31.12.2012’ye kadar sağlıklı bilançolar muhasebe sistemi-
mizde bir takım değişiklikler yaparak, bu yeni sisteme uygun finansal tablo-
lar hazırlayarak ancak bu geçiş sürecini belki kolaylaştırabiliriz. Bir iç dene-
tim sistemi oluşturarak şirketlerde belki bağımsız denetime hazırlık anla-
mında yol almış olabiliriz diye düşünüyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için
teşekkür ederim.
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OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SUDİ APAK

Funda hocamıza teşekkür ederiz. Kamu Yönetim ve Muhasebe Stan-
dartları Denetimi çok önemli bir konu. Görevlerle ilgili bir takım açıklamalar
olması lazım. Çünkü Türk Ticaret Kanunu’nda 400 madde var. Burada diyor
ki, denetime serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavir-
ler tabi oluyor. Tabi yeni kurulan gözetimde de muhasebe standartlarını yap-
ma açısından da Avrupa buna karşı çıkıyor. Dünyada muhasebe standart-
ları olan birçok bilgi var. Bu kamu gözetim kuruluşunun yapması gerekenler
neyi yapacak. Tabi bir devlet kuruluşunun muhasebe standartları denetle-
mesine pek fazla kabul edilmiyor. Avrupa’da değişik görüşler var. Örneğin
Litvanya’da bağımsız kuruluş oldu.

Burada tabi bağımsız denetçilerin de rolü ne olacak? Bu da tartışılan bir
konu. Onun için bunların uyumlu olması lazım. Özellikle sayın hocalarım bu
konuyla ilgili bir konferans vermişlerdi, bu konu orada yoktu. Dolayısıyla bu-
nunla birlikte değerlendirmekte fayda var. Sözü Mehmet bey’e bırakıyorum.
Buyurun.
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AV. MEHMET KÜÇÜKKAYA

Ernst & Young Partner

Öncelikle merhaba. Ben herkesi sevgi ve saygıyla selamlayarak söze
başlamak istiyorum. Önce tabi bu organizasyon için teşekkür etmek istiyo-
rum. Hem Albaraka Türk Katılım Bankasına hem de İktisadi Araştırmalar
Vakfı’na çok teşekkür ederim. Bu seçkin topluluk huzurunda Sayın hocala-
rımla birlikte olmaktan dolayı büyük onur duyuyorum onu da ifade etmek is-
terim. Ben Uluslararası denetim firması olan Ernst & Young firmasının avu-
kat ortaklıklarındanım. Akademisyen değilim, dolayısıyla hocalarımdan
farklı olarak ben “yeni Türk Ticaret Kanunu hakkındaki düşüncelerimi pay-
laşmaktan ziyade yeni kanun neler getiriyor? Yeni kanunla ilgili neler yap-
mamız lazım işlem adımlarımız neler olabilir?” Ben bunları paylaşmak isti-
yorum. Sorulan sorulara soru-cevap kısmında cevap vermek isterim.

Yeni Ticaret Kanunundan genelde ne anladığımıza bakmak istiyorum.
Yani yeni Ticaret Kanunu çerçevesi ne? Tabi yeni Ticaret Kanunu diyoruz.
İsmen yeni Ticaret Kanunu ama aslında çok da yeni değil, 10 yıldır gündem-
de baktığımız zaman yani aslında bir anlamda eskidi diyebiliriz. Yürürlülük
tarihi geçen yıl Şubat’ta yayınlanmış olmasına rağmen yürürlülük tarihi
Temmuz 2012 dedik. Bu topraklardaki dördüncü ticaret kanunu, bunu da
belirtmek istiyorum. Bu kanunu okurken belki geçmişi de biraz irdelemekte
anlamakda fayda var. Veysi hocam çok güzel ifade etti. Bundan bir önceki
1956 tarihinde kabul edilip yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu yasalaşma-
sı aşamasında da birçok tartışmalar gündeme gelmiş. Ama onun daha ön-
cesine baktığımız ilk Osmanlı batılaşma hareketinde ilk kanundan beri tica-
ret Yani Türkiye’deki ticaret hayatını ihtiyaçları gidermek amaçlı çıkmış bir
kanun değil. Baktığımızda Fransız Ticaret Kanunu Türkçe tercümesi o dö-
nemdeki Osmanlı tercümesi şeklinden ondan bir sonra Cumhuriyetin ilk ti-
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caret kanunu 1926 tarihli ticaret kanunu o da aslında farklı ülkelerde yaban-
cı batı ülkelerinin Ticaret Kanunu’nun toplama şeklinde bir anlamda yerel-
leştirilmiş ama esasında yabancı ülke uygulamalarının Türk kanununa ak-
tarılması şeklinde olmuş. Bugünkü yeni Ticaret Kanununa baktığımızda as-
lında ticaret kanunu 1535 madde farklı yükümleri olan, ticari işletme var, şir-
ketler var, kıymetli evrak, sigorta, kara taşıma, deniz ticaret en büyük deği-
şiklik nerde var diye baktığımızda şirketler hukukunda bunun bir amacı var,
nedeni var. Bu neden çok basit Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik hedefi. Av-
rupa Birliği müktesebatına uyum gerekliliği. Nitekim bu fasıllardan biri şirket-
ler hukuku faslı. Türkiye bu gereği yerine getirdi aslında Ticaret Kanunu’nu
kabul ederek özellikle şirketler hukukuna bu büyük değişiklikleri yaparak ka-
bul etti. Baktığımızda son yayınlanan ilerleme raporunda da Avrupa Birliği
bunu çok net bir şekilde ortaya koydu. Türkiye üzerine düşeni yapmış şir-
ketler hukuku alanında Avrupa Birliği müktesebatına uyum anlamında yeni
ticaret kanununu kabul ederek çok büyük adım atmıştır.

Avrupa Birliği’nin iki çekincesi var bunu da yeri gelmişken paylaşalım;
ilerleme raporunda açıkça belirtiliyor. Birincisi bağımsız denetim kanunu,
bağımsız denetimi zorunlu hale getiriyor ama bağımsız denetimi yapabile-
cek kadrolar var mı? Bu konuda bir çekincem var diyor. Diğer çekince de
yargı. Bu kanun Temmuz itibariyle yürürlüğe girecek ve itilaflara rağmen uy-
gulanır olacak. Dolayısıyla yargı kadrosu, hakimler bu konuda bilgili ve iti-
lafları yeni kanuna göre çözebilecek yetkinlikte mi? Avrupa Birliği bu iki ko-
nuda çekince koymuş durumda. Tabi ilerleyen dönemde bunları da tartışı-
yor olacağız. Şimdilik bunlar çok gündemde değil. Yeni Ticaret Kanununa
dönecek olursak, burada bir genel kabul yapıyor kanun gerekçesi. Ne di-
yor? Ben kurumsallaşmayı kabul ediyorum diyor. Yeni politika bu diyor. Ti-
caret hayatında şirketler hukuku açısından kurumsallaşma esastır diyor.
Dolayısıyla kurumsal yönetim ilkelerini şirketler uygulasın yeni kanunda bir
takım kurumsal yönetim ilkelerini kanun maddesi haline getirelim diyor. Bak-
tığımızda kurumsal yönetim ilkeleri 1980’de dünyada, çokça bir trend hali-
ne geldi. Nasıl finansal raporlama, muhasebe finansal tablolar şirket mali
durumunu gösteren dokümanlar ise, onun bir devamı da kurumsal yönetim
ilkeleri ve kurumsal yönetim ilkelerine uyumu oldu. Yani sürdürebilirliğin bir
gereği de kurumsal yönetim ilkelerine uyum şeklinde dünyada genel bir ka-
bul gördü. Dolayısıyla şirketler başta olmak üzere artık devletler bile bir ta-
kım kurumsal yönetim ilkelerini alıp uygulamaya başlıyorlar. Dolayısıyla ye-
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ni ticaret kanunu bunu kurumsal yönetim ilkelerinin bir kısmını alıp kanun
maddesi haline getirmiş durumda. Bu önemli bir kabul, dolayısıyla kanunu
bu gözle de okuyor olmak lazım; Dünyada ki kurumsal yönetim ilkelerine
bakacak olursak aslında OECD yönetiyor bu işi, kurumsal yönetim ilkeleri
OECD tarafından tavsiye niteliğinde ortaya konuyor, daha sonra ülkeden
alıp kendine göre uyarlıyor. Her ülkede kurumsal yönetim aynı diye bir şey
yok. Bizde bugüne kadar kim yapıyordu. 90’larda bu işi sermaye piyasası
kurulu yapıyordu. Kurul bunu halka açık şirketler için öngörüyordu. Yeni Ti-
caret Kanununa baktığımızda bunlardan bir kısmını, hepsini değil, bir kısmı-
nı halka açık olmasa dahi sermaye şirketleri için uygulanabilir olduğunu gö-
rüyoruz. Dolayısıyla bunu da genel kanun ruhu anlamında belki akılda tut-
makta fayda var. Dolaysıyla kurumsal yönetim ilkeleri ile başlayacak olur-
sak, bunlar dört tane, kısaca kurumsal yönetim ilkeleri şeffaflık, adillik, he-
sap verebilirlik ve sorumluluk. Kanunda, bu dört ana kurumsal yönetim ilke-
si başlığına karşılık hep birtakım maddeler, düzenlemeler buluyoruz. Hep
bunun altında kurumsal yönetim ilkeleri şeffaflık çok tartışılıyor her serma-
ye şirketinin internet sitesi zorunlu. Bu aslında şeffaflığın bir gereği ihtiyaç
vardır yoktur veya yurt dışı uygulamaları böyle değildir; ama kurumsal yö-
netim gereği şeklinde düşünülebilir. Adillik aynı şekilde ortaklar arası eşit iş-
lem yapılması kanunda çok net iki tane böyle bir madde var; sermaye şir-
ketleri için onun dışında ortakların şirkete borçlanma yasağı çok ortaklı ser-
maye şirketlerinde adillik kapsamında düşünülebilir.

Hesap verilebilirlik, bağımsız denetim aslında hesap verilebilirlik hem
şeffaflığın hem hesap verilebilirliğin unsuru diyelim bağımsız denetimin yü-
kümlülüğü sermaye şirketleri için sorumluluk. Sorumluluk da aynı şekilde
özellikle yönetici ve yönetim kurulu üyelerinin müdürlerin sorumluluğu huku-
ki ve cezai sorumluluk. Bunlar da kurumsal yönetim ilkelerinin birer gereği.
Bu ilkeleri başa koyduğumuz zaman bundan sonra gelen hükümler aslında
hep bunu tamamlıyor. Onlar nedir? Uluslararası muhasebe standartları as-
lında bu da kurumsal yönetimin bir gereği şeffaflıkla özleştirilebilir.

Yeni kanun ne bekliyor? Çok önemli bir yenilik. Artık tüm tacirler serma-
ye şirketleri değil tüm tacirler defterlerini Türkiye muhasebe standartlarına
uygun şekilde tutmak zorundadır. Bunun için de uygulamaya başlangıç ta-
rihi 1 Ocak 2013’tür diyor. Bu tarihten itibaren tüm tacirler defterlerini Türki-
ye muhasebe standartlarına uygun şekilde tutmak zorundadırlar. Türkiye
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Muhasebe Standartları nedir? O da aslında uluslararası muhasebe stan-
dartlarının Türkçe tercümesi bugün itibariyle olduğu şekilde. Tabi bunlar za-
man içinde yani her sene uluslararası muhasebe standartları değişiyor. Tür-
kiye Muhasebe Standartlarında da değişiklikler yorum farklılıkları olacaktır.
Bunu bilmekte fayda var. Burada hep akla gelen soru şu oluyor. Peki, vergi
uygulaması nasıl olacak? Vergi Usul Kanunu hala farklı ama burada şöyle
bir kabul yapmamız gerekir. Yeni Ticaret Kanunu artık ortaya koyduğu dü-
zen tüm ticari defterlerin bu Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun şekil-
de tutulması, bunun devamında mali kar dediğimiz uygulama, vergi usul ka-
nunu hükümlerinin dikkate alınması gerekecek. Bu anlamda vergi usul ka-
nununa da bir değişiklik gündemde, hocalarım benden çok daha iyi bilirler.
Vergi konseyi bu tasarıyı hazırladı, Bakanlıkla paylaştı, ama henüz onunla
ilgili bir gelişme yok. Bildiğim kadarıyla ama ilerleyen dönemde o da tekrar
gündeme gelebilir.

Uluslararası muhasebe standartlarının bir devamı diyelim uluslararası
denetim standartlarına uygun denetim zorunlu, tüm sermaye şirketleri için
Funda Hocam bir önceki sunumunda paylaştı. Bağımsız denetim zorunlulu-
ğu geliyor. Tüm sermaye şirketleri, her yıl bağımsız denetime tabi tutulacak-
lar ve bu devamlı bir denetim olacak. Yani senede bir kere yapılan bir de-
netimden ziyade devamlı süre gelen ve tüm muhasebe sistemini içeren mu-
hasebe sisteminin yanı sıra yönetim kurulu faaliyet raporundaki verilerin fi-
nansal tablolarla uygunluğunu denetleyen bir yanı olacak veya riskin erken
teşhis komitesi varsa vurgularını bir şekilde değerlendiren bir rapor olacak.
Dolayısıyla uluslararası denetim standartlarına uygun bağımsız denetim zo-
runluluğu gelecek. Artık anonim şirketlerde şirket organı olmaktan çıkıyor.
Bağımsız bir denetim kuruluşu tarafından veya yeminli mali müşavir, ser-
best muhasebeci mali müşavir tarafından yapılan limited şirketlerde bugü-
ne kadar hiç olmayan yeni kanun yürürlüğe girdikten sonra 1 Ocak 2013’ten
itibaren tüm limited şirketlerde de yine uluslararası denetim standartlarına
uygun bağımsız denetim yükümlülüğü gelecek.

Onun yanı sıra yine değişimin çerçevesi kapsamında düşünebileceğimiz
sermaye şirketlerine ilişkin getirilen yenilikler. Aslında Bumin hocam birço-
ğuna değindi. Anonim şirketin özelinde düzenleniyor bunların büyük kısmı.
İhtiyacı gideren çok önemli yenilikler var. Bir ilave yapmak istiyorum. Yeni
kanunda şirketlerin sermayelerinin %10’una kadar olan kısmını ortakların-
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dan satın alma imkanı geliyor. Halka açık olmayan şirketler için de böyle bir
imkan geliyor. Bir takım yerlerde ihtiyacı giderebilir, ortağın şirketten para al-
ması hisse devri yoluyla gündeme gelebilir. Bu takım imkanlar da yeni ka-
nunda var. Dolayısıyla sermaye şirketleri özelinde gerçekten yeni ve kulla-
nılabilir düzenlemeler olduğunu akılda tutmakta fayda var. Uygulanabilir ol-
duğu ölçüde.

Yeni kanunda bir diğer önemli yenilik, şirketler topluluğu konsepti geliyor.
Bugüne kadar fiilen olan ancak düzenlemesi olmayan bir uygulama idi. Şir-
ketler topluluğu özünde bildiğimiz aslında hakim şirket, bağlı şirket ilişkisini
kanun koyucu yeni hukuk kurallarına bağlıyor. Bu fiilen olan bir şeydi aslın-
da, hali hazırda ticari hayatta olan aktörler, hakim şirketlerde var bağlı şir-
ketlerde var. Ama ticaret kanunu anlamında bunlarla ilgili herhangi bir dü-
zenleme yoktu. İşte kanun bunu getiriyor. Ana fikri basitçe özetlemek gere-
kirse hakim şirket lehine, bağlı şirket aleyhine işlem yapılmasını engelle-
mek. Yapılıyorsa da bunun hakim şirket tarafından tazmin edilmesini iste-
mek, kanun bunu öngörüyor. Buna bağlı olarak belli yükümlülükler getiriyor.
Hayatımıza yeni bir raporlama yükümlülüğü gelecek bağlı şirketler faaliyet
döneminin her ilk üç ayı içersinde yönetim kurulu tarafından bir rapor dü-
zenlenecek. Hakim şirket ve bağlı şirketlerle olan ilişkilerini açıklayan, zarar
oluşmuşsa zararı belirten tazmin edilmişse tazminatı ifade eden edilmemiş-
se neden edilmediğini anlatan bir rapor düzenlenecek böyle bir yeni uygu-
lama gelecek. Dolayısıyla şirketler topluluğu uygulamasını da bizim dikkate
almamız gerekecek yeni kanun yürürlüğe girdikten sonra bu da önemli bir
değişiklik. Yine değişim çerçevesi kapsamında bilgi toplumu hükümleri çok
önemli bu da yeni kanuna duyulan ihtiyaçlardan bir tanesi, yani ticaret ka-
nunu bugüne kadar ticari hayatta yaşanan gelişmelere paralel bir gelişme
kaydedememiş. Yani bugün elektronik işlemler, geçen gün okuduğum bir
makalede, her yıl bir önceki yıl kadar artış gösteriyor. Elektronik ortamda
yapılan ticaret. Yani bir on yıl sonra belki elektronik işlem yapılan ticaretin
hacmi normal dükkandan yapılan ticaretten fazla olabilir. Ticaret kanunu bu
anlamda eksik, bu ticaret kanunu yeni bilgi toplumu hükümleri aslında, tica-
ret hayatının da elektronik ortama aktarılmasını kolaylaşıyor. Birçok anlam-
da fayda sağlayacak, denetim anlamında kolaylık sağlayacak, raporlama
anlamında kolaylık sağlayacak. Yeni kanun değişim hükümleri çerçevesin-
de bunları da dikkate almak lazım.
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Yine çok önemli bir yenilik aslında, bu da yine son derece medyatik bir
konu. Cezai hükümler, kurumsal yönetim ilkelerinin gereği sorumluluk ilke-
sidir. Sorumluluk iki şekilde tezahür ediyor. Birincisi, hukuki sorumluluk: Bu
bildiğimiz mali sorumluluk diye ifade edebiliriz. Bu düzenlemeler yeni ka-
nunda var. Bir de onun ötesinde cezai hükümler var. Tabi hukuki sorumlu-
luk kısmıyla başlayacak olursak hukuki sorumluluk kısmında çok önemli ye-
ni bir düzenleme var. Özellikle yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler açısın-
dan çok önemli. Mevcut kanunda olduğundan farklı olarak artık yeni kanun,
özellikle yönetim kurulu, yöneticiler ve müdürler için farklılaştırılmış müte-
selsül diye yeni bir uygulama getiriyor. Bu uygulamayı getirmesindeki gaye,
ilgililerin yaptıkları işlemdeki katkıları oranında sorumlu olmaları, yaptıkları
işlemden. Dolayısıyla bu da yönetim kurulu üyeleri arasında kendi getirdik-
leri işlemle ilgili daha güvenli daha gerekçeli işlem yapmalarını teşvik et-
mek, en nihayetinde buna bağlı sorumluluğu da ona göre tasdik edileceği-
ni bilmeleri gereğinden kaynaklanıyor. Bu uygulama da şöyle bir sonuca ne-
den olabilir. Yönetim kurulu kararlarının veya müdürlerin yaptıkları işlemler-
de ileride doğabilecek hukuki sorumlulukları güvence altına alabilmek adı-
na gerekçeli kararlar vermeleri o kararı verdikleri tarihte deki ekonomik ko-
şulları veya o kararı almalarındaki gerekçeyi dokümanter etmelerine zemin
hazırlayacak düzenlemeler. Çünkü bu sorumluluğu ilerde bertaraf edebil-
mek için bu güvencelerin bu dokümantasyonun yapılmasının faydalı olaca-
ğı Funda Hanım biraz önce ifade etti. Yönetim kurulu üyeleri için özellikle
müdürler için ispat yükü, normalin tersi yani karine olarak kusurlu olduğu
kabul ediliyor. Kusur karinesinde aksini ispat yükü, hukuki sorumluluk açı-
sından yönetim kurulu ve müdürlere ait durumdadır. Yeni düzenleme gerek-
çeli karar diye mefhum olabilir yöneticiler açısından düşünülebilir. Cezai hü-
kümler daha çarpıcı tabi bugüne kadar yoktu. Ticaret hukuku anlamında
Cezai hükümler yoktu veya çok az bir iki tane hatırlıyorum. Ama yeni kanun-
da olduğu gibi 562. madde de olduğu gibi ayrı bir madde başlık altında ce-
zai hükümler düzenlenmemişti. Bu yeni bir uygulama. Halka açık şirketler
için sermaye piyasası kanunda var veya çok özel bankalar için var, sigorta
şirketleri için var. Sermaye şirketleri için yani halka kapalı olan veya lehine
bir alanda faaliyet göstermeyen şirketler için böyle düzenlemeler yoktu. Do-
layısıyla cezai hükümlerin artık hayatımızda ticaret hayatının bir parçası
olarak düşünün ona göre işlemlerinizi yapıyor olmamız gerekecek.

İleriye doğru neler yapmamız gerekir onunla ilgili bilgileri sizinle paylaş-
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mak istiyorum. Kanun başta ifade ettiğimiz gibi aslında 14 Şubat 2011’de
resmi gazetede yayınlandı. Yürürlülük tarihi Temmuz 2012 olarak belirlen-
di ve kısım kısım yürürlüğe girmesi şeklinde yürürlülük hükümleri kanuna
eklendi. Belirttiğimiz gibi genel yükümlülük tarihi 1 Temmuz 2012, bu tarih-
te ne olacak? Bu tarihte artık yeni kanun hükümleri uygulanıyor olacak. Ge-
nel olarak şöyle ifade edebiliriz. Mesela birleştirme işlemi yapacaksınız bir-
leşme işlemini 1 Temmuz 2012’den itibaren yapmaya başlayacaksınız. Bu
arada şunu da söylemek lazım biz bunları bu aşamada paylaşıyoruz belki
biraz erken çünkü daha ikinci mevzuat çıkmadı. Bakan Bey’de ifade etti.
İkinci mevzuatın çıkması aslında bu kanun uygulaması açısından son dere-
ce önemli çünkü bugünkü ticaret kanunundan farklı olarak yeni ticaretten
daha dinamik bir yapıda. Yani kanun ikinci mevzuata çok referans veriyor.
Tüzüklere, yönetmeliklere ve tebliğlere onlar olmadan kanun aslında uygu-
lama anlamında bir parça eksik, eleştirinin bir kısmı belki ikinci mevzuat çık-
tığında azalacak. Onu da dikkate almak lazım.

1 Temmuz 2012’den itibaren birleşme işlemi yapacağız diyoruz. Birleş-
me işlemi 1 Temmuz 2012’den önce başlamışsa bizce ikinci mevzuat öyle
çıkacak. O zaman eski kanun hükümlerine göre birleşme işlemi tamamla-
nabilecek. Ama 1 Temmuz 2012’den itibaren başladığımız bir birleşme işle-
mi varsa uygulanacak olan Yeni Ticaret Kanunu birleşme hükümleri olacak.
Dolayısıyla 1 Temmuz 2012’den itibaren böyle spesifik konularda bizim ha-
yatımızda değişiklikler olacak. Vadelerle ilgili 1530. maddelerde konuşmuş-
tuk. 1530. madde ticari işlerde mal ve hizmet tedariklerinde vade, bunu be-
lirleyen bir madde. Bu madde sözleşmede taraflara açıkça belirtilen ödeme
süreleri faturası mal kesiminden sonra 30 gün şeklinde belirleniyor. Kabul
veya gözden geçirilmesi bu sürelerden sonra belirleniyor. Küçük ve orta öl-
çekli işletmenin alacaklı veya hayvansal ticari üreticinin alacaklı veya büyük
ölçekli işletmenin borçlu olduğu işlemlerde ise ödeme vadesi hiçbir şekilde
60 günü geçemez diyor. Dolayısıyla bu hüküm 1 Temmuz 2012’den itibaren
yürürlüğe girecek. Böyle spesifik bir takım düzenlemeler var. 1 Temmuz
2012’de bunlara hazırlıklı olmak lazım süprizle karşılaşmamak adına.

Şirketler özelinde neye dikkat etmemiz lazım 14 Ağustos 2012 bu önemli
bir tarih çünkü 14 Ağustos 2012 tarihine kadar bizim şirket ana sözleşmele-
rimizin yeni kanunu uygun hale getiriyor olmamız lazım. Getirmezsek kanun
koyucu buna yaptırım olarak yeni kanuna aykırı olan hükümlerin ana söz-
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leşmesini uygulanamaz hale geleceğini belirtiyor. Dolayısıyla bu tarihe ka-
dar ana sözleşmede revize edip gerekli değişiklikleri yapmamız düşünüle-
bilir.

Yine 1 Ekim 2012 diğer tarihimiz bu tarihte, tüzel kişi ortağı temsilen bir
yönetim kurulu üyesi atanmışsa mevcut şirketlerimize, bu üyelerin istifa
ederek yerine ya tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olarak atanması tabi o tü-
zel kişiyi temsilen yine bir gerçek kişi temsil edecek veya ortak olma zorun-
luluğu kaldırıldığı için ortak olmayan yönetim kurulu üyesinin atanması la-
zım 1 Ekim 2012 tarihine kadar. Aynı tarihte bir de şirketin taraf olduğu ca-
ri hesap sözleşmelerinin birleşik faiz öngören yönetimler varsa bu hükümle-
rinde sözleşmeden çıkartılması. Çıkarılmadığı taktirde uygulanamaz hale
geleceğini bilmek gerekiyor. Kanun kapsamında yine çok önemli bir tarih 1
Ocak 2013 tarihi bu tarih iki açıdan önemli yeni muhasebe standartları ile il-
gili, Türkiye muhasebe standartları 1 Ocak 2013 itibariyle yeni Türkiye Mu-
hasebe Standartlarına uygun defter tutmaya başlamamız gerekiyor. Aynı
tarih itibariyle de mali tablolarımız muhasebemiz bağımsız denetime tabi
olacak. Bağımsız denetim yükümlülüğünün başladığı tarih yine 1 Ocak
2013 tarihi olacak.

14 Şubat 2013 tarihi var. Bu şirketler topluluğuna ilişkin bir hüküm. Bile-
rek karşılıklı iştirak durumuna geldiğiniz zaman oy ortaklık haklarınızın bir
kısmı donuyor bu hükmün yürürlüğe giriş tarihi de 1 Şubat 2013’tür.

1 Mart 2013 yine bağımsız denetimle ilgili önemli bir tarih bağımsız de-
netçi seçimi ilk yıl için 1 Mart 2013 tarihine kadar yapılması gerekiyor. Bu
kanun koyucu tarafından belirleniyor. Belirlenmediği takdirde asli ticaret
mahkemesi bağımsız denetçi tarafından belirlenecek. 1 Temmuz 2013 tari-
hi buda internet sitesi zorunluluğunun ve internet sitesinde zorunlu içeriğin
hazır bulundurulması zorunluluğu başladığı tarih. Yine aynı tarihte bu özel-
likle ortaklı şirketler Jointler dediğimiz şirket yapılarında sıkça gündeme ge-
liyor. Nama yazılı pay devirlerini sınırlayan ana sözleşme hükümleri anonim
şirketleri için 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren uygulanamaz hale gelecek.
Bu da yine önemli bir nokta.

Ortaklık sözleşmelerinin buna göre revize edilmesi ve tarafların oturup
tekrar konuşuyor olmaları lazım. Yeri gelmişken söyleyeyim ana sözleşme
hükmü olarak uygulanamaz hale gelecek, yoksa onun dışında siz ortaklık
sözleşmesi yaptıysanız borçlar hukuku anlamında uygulanmaya devam

82



edebilir. Ama sadece ifaya zorlanan imkan ortadan kalkacak bir tazminata
dönüşen bir hüküm olabilir sadece

Bir diğer tarih 14 Şubat 2014, burada asgari sermaye kadar sermaye ar-
tırımı zorunluluğu başlıyor. Burada limited şirketler için bir yaptırım var 5 bin
TL olan asgari sermaye yükümlülüğü 10 bin TL’ye çıkıyor. Esas sermaye-
nin 14 Şubat’a kadar 10 bin TL’ye kadar artırılması gerekiyor. Onun dışında
imtiyazlı paylara ilişkin ticaret kanunu bir takım sınırlamalar getiriyor. Bun-
lardan en çarpıcı olanı oy hakkına ilişkin sınırlamadır. Yeni kanuna göre bir
paya en fazla 15 oy hakkı tanınabiliyor. Bu oy imtiyazındaki sınırlama 14
Şubat 2014’te yürürlüğe girecek.

Diğer tarihimiz 1 Temmuz 2014 Buda şirketler topluluğu ile ilgili düzenle-
me bağlı şirketin zararlarının hakim şirket tarafından tazmini yükümlülüğü
1 Temmuz 2014’ten itibaren başlayacak. Kanun uygulamasına yönelik son
tarihimiz ortakların şirkete borçlanma yasağı kapsamında 1 Temmuz
2012’den önce ortakların şirketten almış olduğu borçların nakden kapatıl-
ması için son tarih 1 Temmuz 2015 bu tarihten itibaren nakdi ödemeyle bor-
cun kapatılması zorunlu.

Önümüzde böyle bir süreç var. Dediğim gibi ikinci mevzuat çok önemli
olacak. İkinci mevzuatı görmek onu iyi anlamak yeni kanun uygulaması açı-
sından önem arz edecek. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.
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SORU-CEVAP

OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SUDİ APAK

Çok teşekkür ediyoruz Mehmet beye. Oturumumuzun bu kısmı bitti, şim-
di soru varsa alabiliriz.

RECEP ALİ KURTOĞLU:

Merhaba. Ticaret hayatı içinde sosyal bir hayat da var. Yani bu sosyalli-
ğin olduğu hayatta sosyalliğe düşen topluluk ne seviyede kalıyor.

DOÇ. DR. BUMİN DOĞRUSÖZ

Profesyonel denetçilerle ilgili genel bir hüküm veya genel bir düzenleme
yok. Ama onun öncesinde yönetim kurulunun sorumluluğu veya sorumluluk
hükümleri var. Şöyle söyleyeyim yönetim kurulu üyelerinin özellikle ve o se-
viyedeki şirketin temsili göstermekle yükümlü oldukları özel derecesi artıyor.
Bu artış biraz ticaret kanunundan kaynaklanıyor birazı da yine bizim gözle-
rimizi kapattığımız veya unuttuğumuz ama 1 Temmuzda yürürlüğe girecek
çok önemli kanun da var. Borçlar kanunu, oradan kaynaklanıyor. Çünkü
özel derecesinin tespiti ile ilgili olarak ticaret kanununa hareketle vardığımız
nokta, borçlar kanunu. Bunun yanı sıra tabi Türk Ceza Kanunu hükümleri
de var. Dolayısıyla olay bazında sorumluluk veya genel kurul kararlarının ic-
rasından sorumluluk derseniz her birini detaylı olarak tartışabiliriz. Ama ge-
nel olarak düzenleme, yeni dağınık düzenlemeler var. Bu dağınık düzenle-
melerden genele bakarsak şu sonuca varıyoruz. Sorumluluk artıyor.

BİR KATILIMCI:

Tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi halinde sanki her yö-
netim kurulu toplantısında tüzel kişinin yeniden istediği kişiyi üye olarak
gönderme yetkisi varmış gibi bir ifade oldu. Ben bu kanıda olmadığımı be-
lirtiyorum ve bir açıklama istiyorum.
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İkincisi, Funda hocam ifade etti. Tek kişilik yönetim kurulu olan anonim
şirketler denetçinin olumsuz bir rapor yazması halinde ne olacak?

Üçüncüsü, Denetim Kurulunda murakıp olmadığı için bağımsız denetim
var. Ama özel hükümlere tabi olan bankalar, özel şirketler, sigorta şirketleri
gibi bağımsız denetimine tabi olan yani yeminli mali müşavirlik sözleşmesi
yapan şirketlerin aynı kuruluşların genel kurul kararı ile seçilmesinin imkanı
olup olmadığını burada açıklığa kavuşturulmasını istiyorum.

Son bir sorum daha olacak. Türk Ticaret Kanunu artık yönetim kurulu
üyesi olmak için ortak olma zorunluluğu ve aynı zamanda da hisse senedi
derdini ortadan kaldırdı. Buna göre 1 Temmuz’dan sonra bu yönetim kuru-
lu üyelerinin ver olan hisse senetlerini almaları gerekecek mi? Onun prose-
dürü ne olacak?

DOÇ. DR. BUMİN DOĞRUSÖZ

Yönetim kuruluna tüzel kişiler seçilir. Tüzel kişi istediği zaman yönetim
kurulu üyesini değiştirebilir dedim siz bunun olmaması lazım dediniz ama
364. maddenin 1. fıkrası 2. cümlesini okuyorum. Yönetim kurulu üyesi olan
tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir. Do-
layısıyla tüzel kişi her zaman değiştirebilir ama değiştirdiği an ticaret sicili-
ne değişikliği ilan ettireceksiniz. Ama bu pek fazla sizin dediğiniz gibi değil.
Tüzel kişi bu olanağa sahiptir. Bunun yanı sıra suçu bildirmeme Anayasa
Mahkemesi iptal etti ama 1 yıl süre verdi. Yalnız suçu bildirmemek olmaz
değil suçu bildirmemek gibi bir şey olmaz. Suçu bildirmeme suçu olur, olma-
sı gerekir ama dedi ki kişilere kendi yakınlarını ihbar etmediği takdirde ce-
za veremezsiniz. Bu insan haklarına aykırıdır. Örneğin, bir anne oğlunu ve-
ya oğluna dedesini ihbar etmek gibi bir şey yükleyemezsiniz. Bu nedenle bu
gibi istisnai hallere de ihlal veren bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. Bu sebep-
le ihbar ediyorum dedi. Muhasebeci üzerindeki risk devam ettiği gibi anaya-
sa mahkemesinin istediği doğrultuda bir yıllık süre içersinde yapılacak dü-
zenleme ile de risk devam ediyor. Onun için muhasebeci veya mali müşa-
vir dediğiniz görüşlere katılmıyorum.

Bir diğer husus da yönetim kurulu üyelerine emaneten verilen paylar ge-
ri alınmalıdır dediniz ona bir şey diyemeyeceğim. Yani o yönetim kurulunun
nesi olsun acaba payını veren emanet veren kişiyle kendi arasındaki söz-
leşmeyi de düzenleyen bir konu. Yani isterse alabilir geriye çünkü dediğiniz
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gibi artık yönetim kurulu pay sahibi olması gerekmiyor ama iki kişi arasın-
daki akdi ilişkidir. Ona bir şey diyemeyeceğim.

DR. VEYSİ SEVİĞ

Sayın Doğrusöz konuşurken de ifade etti. Tüzel kişiyi temsil eden birisi
atandığı vakit, bunlar o kurumun bastığı kağıtlar da yer alıyor. İstifa ederse
nasıl olacak? İkinci mevzuatta şöyle bir düzenleme var. Tüzel kişi yönetim
kuruluna giriyorsa, hangi tüzel kişiyi yönetim kuruluna girecek. Onun adı ya-
zılacak onu temsil eden kişinin adı yazılmayacak. Dolayısıyla X anonim şir-
keti demek ki Y’nin ortağıdır. Onun ortağı olan Y şirketi yazıldı kağıda ortak
olarak buna karşılıkta o Y şirketi temsil eden kişinin adı yazılmayacak. İkin-
ci mevzuat böyle yazıldı.

PROF. DR. FUNDA TUNCEL TÖRALP

Tek kişilik Anonim veya limited şirkete denetçinin olumsuz bir rapor ha-
linde ne olacak diye sordunuz. Tabiî ki yönetim kurulu istifa edecek. Genel
kurulu yeni yönetim kurulu atayacak. Bu tek kişilik anonim şirketi için geçer-
li daha büyük şirketler için de geçerli bunda bir farklılık yok. Başka bir yöne-
tim kurulunun atamasında zorunlu olmadığını söylemiştim. Yine aynı yöne-
tim kurulu devam edebilir. Önemli olan sonuca ulaşmak.

Yeminli mali müşavirde de denetim işini yapabilir mi diye sordunuz. Bu
konu aslında kanunda açıklığa kavuşturulmamış bir konu. Hocalarımızla
görüş ayrılığına düştüğümüz bir konu. Ama sunumda bahsettiğim denetçi
her danışmanlığı yapar görüşünden yola çıkarak yeminli mali müşavirinde
denetim yapabileceği hususu ortaya çıkıyor gibi görünüyor. Benim kişisel
görüşüm bence yeminli mali müşavir o şirketin denetimini yapamaz.

MEHMET KÜÇÜKKAYA

Funda hocanın belirttiği gibi yeni ticaret kanunu açık bir hüküm var. Ba-
ğımsız denetim yapan kuruluş vergi danışmanlığı ve denetimi haricinde
başka hizmette bulunamaz. Bağımsızlığın bir gereği bu. Ama şöyle bir tar-
tışma var. Avrupa Birliği’nde de hala değişiklikler gündemde Hollanda’da 14
Şubatta parlamentoda bir yasa teklifi geçti. Hollanda’da şöyle bir şey kabul
ediyor; bağımsız denetim yapıyorsa başka hiçbir hizmet yapamaz. Ne ver-
gi danışmanlığı ne de vergi denetimi Türk Ticaret Kanununda ki açık hüküm
gereği ama ilerleyen dönemde belki o hükümlerde de değişiklik olacak ve
belki bağımsız denetim yapan başka hiç birine sunamayacak.
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AV. DR. MURTEZA ZENGİN

Ben Bumin hocamıza sormak istiyorum. İflastan da bahsetti. Eskiden
Ankara yüksek bürokrasisi, biz dostlarımızı kayırırız düşmanlarımıza yasa-
ları uygularız demiş. Bunun anlamı sonuçları itibariyle herhalde bu kanunun
bu şekliyle, hocalarımızın anlattığı tarzda olacaksa 5 yıllık iflas süresi 1 yı-
la ineceği hususunda bir kanat oluşabilir. Bunları gidermek, korkuyu yen-
mek lazım ama ben kısaca şunu öğrenmek istiyorum. Eski kanunlar Fran-
sız kanunundan etkilenerek veya Alman tacir veya ticari işletme esasını ka-
bul etmişler. Bu kanunda acaba böyle bir etkinin temeli var mı? Yani taciri
mi esas alıyor yoksa ticari işletme mi? Veya karma bir sistem mi? bunun so-
nuçları neler olabilir? Teşekkür ederim.

DOÇ. DR. BUMİN DOĞRUSÖZ

Yeni Ticaret Kanununda aslında eski Ticaret Kanunu’nun yine odak nok-
tası tacirdir. Ama tacirin esas düzenleme tacirin ticari işletmesidir. Dolayısıy-
la bu nedenle ticari işletme kavramı ticari işletmenin açıklığa kavuşturulma-
sı ve tacirin çağdaş hükümlülüklerinin dışında yeni bir tacir kavramı çıkmı-
yor karşımıza. Dolayısıyla o genç Avrupa Birliği’nin Alman ve İsviçre hukuk-
larında aynı mantıkla sürdürülüyor. Bizim kanunumuza aynı mantığı ile sür-
dürüyor ve devam ettiriyor. Yani o açıdan ruh olarak değil veya rasyonizm
açısından kanunun eskisiyle o aynı hükümlülüğü var.

MEHMET ALİ SEZER

Bütün bu konuşmaların neticesinde, küçük işletmelerin Türkiye’de ciddi
miktarda küçük boy şirketler var, maddi olanakları çok sınırlı şirketler var.
Bu şirketleri yeni kanun nasıl bir maliyet bekliyor? Bu maliyeti küçük şirket-
ler nasıl karşılayacaklar? Veysi hocam biraz evvel bahsetti bir firmada 23 ki-
şi sigortalı, geri kalan 17 kişi sigortasız, satılan malların yarısı faturalı ve fa-
turasız. Yani burada düşündüğüm şu, kanunda biz ne kadar iyi yaparsak ya-
palım bizim galiba ticari ahlaka ihtiyacımız var. Bir ticari dürüstlüğe ihtiyacı-
mız var. Bunu nasıl çözeceğiz? İnsanlar ticaret yaptıkları zaman kanunları
uygulamak bir yere kadar, bakıyorum şimdi herkes kanunlarda nerelerde
kaçaklar var nerelerde ne yapılması gerektiğini düşünüyorlar. En iyi kanun-
la yapsak biz kendimizi nasıl düzelteceğiz? Bu konuda fikir yürütürseniz se-
vinirim. Teşekkür ederim.
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DR. VEYSİ SEVİĞ

Bugün bu kanunun uygulanmasıyla yaklaşık 22 bin TL küçük şirketlere
bir maliyeti var. Bu maliyete katlanabilecek şirketlerimiz büyük şehirlerimiz-
de var buna Anadolu’da bu maliyeti karşılayabilecek hasılatı karı nasıl sağ-
layacaklar problem burada. Gerek vergide gerekse ticaret kanununda çün-
kü aykırı davranması onu bizim düzenleyip bulmamız lazım. Esas bize dü-
şen görevde bu, en az bir mali müşaviri olacak ya da bağımsız denetçisi
olacak. Bu bağımsız denetçi, internet sitesinin getirdiği masraflar var. Sade-
ce şirket kurmak önemli değil. Benim bir de tescilden kaynaklanan masraf
çıkacak. Bu konuyu dikkate almaları lazım.

BİR KATILIMCI

Esas sözleşmeyi uyumlu hale getireceğiz diyoruz. 14 ağustos 2012 tari-
hi uzatılabilir diyor. Bununla ilgili ne gibi değişikler olacak. Neyi uyumlu ha-
le getireceğiz?

MEHMET KÜÇÜKKAYA

Sözleşmeleri incelediğimizde yapılacak olan değişiklikler aslında 2 gru-
ba ayrılıyor. Bir tanesi zorunlu değişiklikler; bunlar çok sınırlı ölçüde şirket
özelinde bir takım hükümler mevcut kanuna yeni kanun arasında fark var.
Denetçi maddesinin değişmesi gerekiyor. Ama esas değişikliği bunları 14
Ağustosa kadar yapabilirsiniz. Esas değişiklik grubu orası oluyor. İhtiyacınız
varsa yaparsınız yoksa yapmazsınız. Ana sözleşmede değişiklikleri yapa-
rak yeni kanunun getirdiği hükümlerden yararlanabilir. Yapılan çalışmalarda
çıkan sonuçlar bu şekilde oluyor.

PROF. DR. AHMET İNCEKARA

Sayın Bakanım, Genel Müdürüm, değerli hocalarımız ve kıymetli katılım-
cılar, İktisadi Araştırmalar Vakfı sizler için, halk için, iş dünyası için, muha-
sebeci ve yeminli mali müşavirler için ve hocalarımız için çalışmaya, bilgi
üretmeye devam edecek.

Bu değerli bilgileri sunan, üreten yorumlayan, değerli hocalarımıza bu-
günün anısına Vakfımızın plaketlerini sunacağız. Oturum başkanı Prof. Dr.
Sudi Apak, Dr. Veysi Seviğ, Doç. Dr. Bumin Doğrusöz, Sayın Dr. Funda
Tunçel Töralp ve Sayın Avukat Mehmet Küçükkaya hocama sizlerin huzu-
runda Vakıf adına çok teşekkür ediyorum. Sağolun
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120 SORUDA

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

93



94



SUNUŞ

Ticari hayatımızı yeni bir anlayışla düzenleyecek olan, 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu, 13/1/2011 tarihinde kabul edilmiş ve 14/2/2011 tarihli,
27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Kanunun; internet sitesi kurulmasına, ticari defterlerin Türkiye Muhase-
be Standartlarına göre tutulmasına, anonim ve limited şirketlerin bağımsız
denetime tabi olmalarına ilişkin hükümleri dışında kalan düzenlemeleri
1/7/2012 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Yeni Türk Ticaret Kanununun, eşitlik, şeff afl ık, hesap verebilirlik ve so-
rumluluk ilkeleri doğrultusunda düzenlediği yenilikler; ticari hayatın düzen-
lenmesi, piyasa ekonomisinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, ticaretin önün-
deki engellerin kaldırılması, gerçek ve tüzel kişi tacirler ile bunlarla ticari iliş-
ki içerisinde bulunan üçüncü şahısların haklarının korunması bakımından
büyük kolaylıklar sağlayacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile en köklü değişiklikler, Gümrük ve Ti-
caret Bakanlığı’nın düzenleme ve denetimi altında bulunan ticaret şirketleri
alanında yapılmıştır.

Bu kitap, yeni sistemin kolaylıkla anlaşılabilmesi, doğru bilgi edinilebil-
mesi ve tacirlerimizin faaliyetlerini Kanuna uygun şekilde yapabilmelerini
sağlamak amacıyla karşılaştırmaları da içerecek şekilde soru-cevap şeklin-
de hazırlanmıştır.

Çalışma, üç ana bölümden oluşmaktadır. I. Bölümde; anonim şirketlere,
II. Bölümde; limited şirketlere ve III. Bölümde ise anonim ve limited şirketle-
re ilişkin ortak düzenlemelere yer verilmiştir. Çalışmanın, anonim ve limited
şirketlerle ilgili olarak hazırlanmasının sebebi, ticaret sicili verilerine göre
31/12/2011 tarihi itibariyle ülkemizde 860.561 adet şirket bulunması ve bu
şirketlerin 98.191’inin anonim şirket, 744.001’inin de limited şirket olmasıdır.
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Kanunun başarısı, öncelikle o kanunda yer alan düzenlemelerin doğru
anlaşılıp uygulanmasına bağlıdır. Bu çerçevede, Yeni Kanunun daha iyi an-
laşılması bakımından yapılan tüm çalışma ve faaliyetlerin son derece
önemli olduğu kanaatindeyim.

Bu çalışmanın tacirlerimize faydalı ve yol gösterici olmasını temenni
ederken; başta teknik komisyon başkanı olarak büyük emek sarfeden ho-
cam Sn. Prof. Dr. Ünal TEKİNALP olmak üzere tüm teknik komisyon üyele-
rine, TBMM Adalet Komisyonunun değerli üyelerine, tasarının yasalaşma-
sını sağlayan iktidar ve muhalefet partilerinin üyelerine ve emeği geçen her-
kese bu vesile ile kalbi teşekkürlerimi sunuyorum.

Hayati YAZICI

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanı
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SUNUŞ

Yarım asırdır hayatımızda olan 1957 tarihli 6762 sayılı Türk Ticaret Ka-
nunu, yerini 01/07/2012’de yürürlüğe girecek Yeni Türk Ticaret Kanununa
bırakıyor. Dünya ekonomisinin son 50 yılda geçirdiği değişim ve dönüşüm,
bu yeni Kanunun da temel hazırlayıcısı olmuştur.

1950’den bu yana dünya ekonomisi yaklaşık 10 kat büyüdü. Uluslarara-
sı ticaretin serbestleştirilmesi yönünde atılan adımlar sonucunda ikili ticaret
yerini çok tarafl ı ticarete bıraktı. Serbest ticaret anlaşmalarının sayısı 200’ü
aşarken, dünya mal ticareti 250 kata yakın bir artış gösterdi. Uluslararası
sermayenin dolaşımı hız kazandı. Dünyadaki yabancı sermaye yatırımı 1,5
trilyon$’a yaklaşırken, çok uluslu şirketlerin dünya ekonomisindeki yeri ve
önemi daha da arttı.

Kısacası, küreselleşmenin etkilerini her alanda gösterdiği ve uluslarara-
sı piyasalarla entegrasyonun, serbest piyasa ekonomisi ve onun ayrılmaz
bir parçası olan rekabetin, ülkelerin kalkınmalarında kilit rol oynadığı yeni bir
ekonomik düzeni yaşıyoruz.

Bu dönemin kendine özgü kurallarını yansıtan, başka bir ifadeyle “ulus-
lararası piyasaların dilini konuşan” Yeni Türk Ticaret Kanunu; eşitlik, şef af
ık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkelerini somut olarak hayata geçiren
birçok yenilik getirmektedir. Söz konusu yenilikler, ticari hayatın düzenlen-
mesi, önündeki engellerin kaldırılması ve piyasa ekonomisinin sağlıklı bir
şekilde işlemesi bakımından önemli kazanımlar sağlayacaktır.

Eski ve yeni Yeni Türk Ticaret Kanunlarının anonim ve limited şirketlere
ilişkin hükümleri arasındaki farklılıkların karşılaştırmalı olarak ve örneklerle
açıklandığı bu çalışmanın, ticaret erbabımız için bir başvuru kaynağı olma-
sını temenni ediyorum.

97



Çalışmayı yaparak ticaret erbabı ile buluşturanları tebrik eder, çalışma-
nın ülkemize ve tüm ticaret camiasına faydalı olmasını dilerim.

Ziya ALTUNYALDIZ

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı
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I. BÖLÜM

ANONİM ŞİRKETLER

A- KURULUŞA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

1- YENİ TTK’ya göre; anonim şirketler en az kaç kişi tarafından kuru-

labilecektir?

YENİ TTK’ya göre; anonim şirketler, bir veya birden fazla gerçek ya da
tüzel kişi tarafından kurulabilecektir. Böylece, anonim şirketlerin en az
beş kişi tarafından kurulabilmesine ilişkin ESKİ TTK hükmü kaldırılmış
ve anonim şirketlerin bir kişiyle de kurulabilmelerine olanak tanınmıştır.
Bu bir kişi, gerçek kişi olabileceği gibi tüzel kişi de olabilecektir.

2- YENİ TTK’ya göre; anonim şirketin sermayesi asgari kaç Türk Lira-

sıolmalıdır?

Anonim şirketin sahip olması gereken asgari sermaye tutarı, ESKİ
TTK’da olduğu gibi YENİ TTK’da da 50.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu
tutar, Bakanlar Kurulu kararıyla artırılabilecektir.

3- YENİ TTK’ya göre; anonim şirketin kurulabilmesi için hangi Bakan-

lıktan izin alınması gerekmektedir?

ESKİ TTK’ya göre, bazı alanlarda faaliyet gösterecek olan anonim şir-
ketlerin (bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, sigor-
ta şirketleri, holdingler gibi) kurulabilmeleri için Sanayi ve Ticaret Bakan-
lığı’ndan izin alınması gerekiyordu.

YENİ TTK’ya göre de bazı alanlarda faaliyet gösterecek olan anonim
şirketlerin kurulabilmeleri için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alın-
ması gerektiği ve bu şirketlerin de Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile belir-
leneceği hüküm altına alınmıştır.
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Öte yandan, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
uyarınca, YENİ TTK’da geçen “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı” ibaresi
“Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” olarak değiştirildiğinden bazı alanlarda
faaliyet göstermek üzere kurulacak anonim şirketlerin gerek kuruluşları-
na gerekse de esas sözleşme değişikliklerine Gümrük ve Ticaret Ba-
kanlığınca izin verilecektir.

4- YENİ TTK’ya göre; anonim şirketin kurulabilmesi için hangi işlem-

ler yapılmalıdır?

Anonim şirket kurmak isteyen kişi veya kişiler sırasıyla aşağıdaki işlem-
leri yerine getirmelidirler.

1. Adım: Kurulacak olan anonim şirkete; gayrimenkul, marka, patent,
taşıt, makine gibi varlıklar sermaye olarak konulacak ise bun-
ların değerlerinin bilirkişiler tarafından belirlenebilmesi için ku-
rulacak şirketin merkezinin bulunacağı yerdeki asliye ticaret
mahkemesine başvuru yapılmalı ve mahkemece atanan bilir-
kişiler tarafından düzenlenen “Değerleme Raporu” alınmalıdır.

2. Adım: Kurulacak olan anonim şirketin esas sözleşmesi, yazılı şekil-
de hazırlanmalı, kurucu veya kurucular tarafından imzalanma-
lı ve bu imzalar notere onaylatılmalıdır. Ayrıca, imzaları onay-
layan noterce, esas sözleşmenin altına, esas sermayeyi oluş-
turan payların tamamının kurucular tarafından esas sözleş-
mede taahhüt olunduğuna ilişkin şerh konulmalıdır.

3. Adım: Esas sözleşmede, esas sermayeyi oluşturan payların nakden
ödenmesi taahhüt edilmiş ise taahhüt edilen payların itibari
değerlerinin en az % 25’i bir bankaya, kurulmakta olan şirket
adına ve sadece şirket tarafından kullanılabilecek şekilde açı-
lacak özel hesaba yatırılmalı, bu durumu teyit eden ve yetkili
ticaret sicili müdürlüğüne hitaben ilgili banka tarafından dü-
zenlenen banka mektubu alınmalıdır.

4. Adım: Mahkemece atanan bilirkişiler tarafından değerleri belirlenen
gayrimenkuller tapu siciline, marka, patent, taşıt gibi varlıklar
da özel sicillerine kurucular tarafından şerh verdirilerek şirket
adına kaydettirilmeli, taşınırlar da güvenilir bir kişiye tevdi edil-
meli ve bu işlemler belgelendirilmelidir.
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5. Adım: Şirketin kuruluşu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın iznine tabi
ise kurucular tarafından Bakanlığa başvuru yapılmalı ve kuru-
luş izni alınmalıdır.

6. Adım: Kuruluş işlemlerinin denetlenebilmesi için, kurucu veya kuru-
cular tarafından bir veya birden fazla işlem denetçisi atanma-
lıdır.

7. Adım: Kurucular tarafından, gerekçeli, emsal gösteren, karşılaştır-
malara yer veren, anlaşılır bir dille yazılan “Kurucular Beyanı”
hazırlanmalı ve imzalanmalıdır.

8. Adım: Aşağıda sayılan belgeler, kuruluş işlemlerini denetlemek için
atanan işlem denetçisi veya işlem denetçilerine verilmeli ve
şirketin kuruluşunun Kanun’a uygun olduğunu teyit eden işlem
denetçisi raporu alınmalıdır.

1- Esas sözleşme

2- Kurucular beyanı

3- Ayni sermaye konuluyor ise mahkemece atanan bilirkişiler tarafın-
dan düzenlenen değerleme raporu

4- Nakdi sermaye konuluyor ise taahhüt edilen sermayenin en az %
25’inin bankaya yatırıldığına dair banka mektubu

5- Şirketin kuruluşu Bakanlığın iznine tabi ise Bakanlığın izin yazısı

9. Adım: 8. Adımda sayılan belgeler ile işlem denetçisi raporu kuruluş
dosyasına konulmalı ve şirketin tescili ve ilanı için şirket mer-
kezinin bulunduğu yerdeki ticaret sicili müdürlüğüne başvuru
yapılmalıdır.

10.Adım:9. Adımda belirtilen başvuru, şirketin kuruluşu Bakanlığın izni-
ne tabi ise Bakanlıktan izin alınmasını izleyen 30 gün içinde,
Bakanlığın iznine tabi değil ise esas sözleşmedeki imzaların
noterce onaylanmasını izleyen otuz gün içinde yapılmalıdır.

5- ENİ TTK’ya göre; anonim şirket hangi tarihte kurulmuş sayılacak,

hangi tarihte tüzel kişilik kazanacaktır?

Anonim şirket, kurucuların esas sözleşmedeki imzalarının noterce
onaylandığı tarihte kurulmuş sayılacaktır. Ancak, kurulan şirketin hakla-
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rı elde edebilmesi ve borçları üstlenebilmesi için tüzel kişilik kazanması
gerekmektedir. Şirket, ticaret siciline tescil edildiği tarihte tüzel kişilik ka-
zanacaktır.

6- Anonim şirketlerin kuruluşunda, YENİ TTK, ESKİ TTK’dan farklı ola-

rak hangi işlemlerin yapılması şartını getirmiştir?

YENİ TTK, anonim şirketin kurulabilmesi için ESKİ TTK’dan farklı olarak
aşağıda belirtilen işlemlerin yapılması şartını getirmiştir.

1- Sermayenin, kurucu veya kurucular tarafından nakden taahhüt edil-
mesi halinde bu sermayenin en az % 25’i, şirketin tescili öncesinde
bankaya yatırılmalı ve bu durum alınacak banka mektubu ile ispat
edilmelidir.

Örneğin, anonim şirketin esas sermayesi esas sözleşmede 200.000 TL
olarak belirlenmiş ve bu sermayenin de kurucular tarafından nakden
ödenmesi taahhüt edilmiş ise taahhüt edilen sermayenin en az % 25’ine
tekabül eden 50.000 TL’nin şirketin tescili öncesinde kurucu veya kuru-
cular tarafından şirket adına ve sadece şirket tarafından kullanılabilecek
şekilde bankaya yatırılması gerekmektedir. Bu şartın yerine getirilme-
miş olması halinde Ticaret Sicili Müdürü şirketin tesciline ilişkin talebi
reddedecektir.

2- Anonim şirketin, kuruluş işlemleri işlem denetçisince incelenmeli ve
kuruluş raporunda, şirketin Kanun’a uygun şekilde kurulduğu açık-
lanmalıdır.

3- Kurucular Beyanı, Kanun’a uygun içerikte kurucular tarafından hazır-
lanmalı ve imzalanmalıdır.

7- Anonim şirketin kuruluş işlemlerini denetleyecek işlem denetçisi

tarafından hangi hususlar incelenecektir?

Anonim şirketin kuruluşunu inceleyen işlem denetçisi veya işlem denet-
çilerince aşağıda yer verilen hususlar incelenecektir.

1- Payların tamamının, kurucular tarafından taahhüt edilip edilmediği,

2- Nakdi sermaye konuluyor ise bu sermayenin en az % 25’inin ban-
kaya yatırılıp yatırılmadığı ve buna ilişkin banka mektubunun kuru-
luş belgeleri arasında yer alıp almadığı,
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3- Ayni sermaye konuluyor ise bunların değerlerinin mahkemece ata-
nan bilirkişilerce tespit edilip edilmediği, düzenlenen değerleme ra-
porunun mahkemece bir kararla onaylanıp onaylanmadığı,

4- Kurucu menfaatlerinin Kanun’a uygun olup olmadığı,

5- Kurucular beyanı ile ilgili açık bir uygunsuzluğun, aşırı değerleme-
nin, işlemlerde görünür bir yolsuzluğun bulunup bulunmadığı,

6- Kuruluş belgelerinin mevcut olup olmadığı,

7- Gerekli noter onaylarının ve izinlerinin alınıp alınmadığı.

8- Kimler işlem denetçisi olarak görev yapabilecektir?

Anonim şirketin kuruluş işlemleri, konusunda uzman kişiler tarafından
denetlenebilecektir. Kimlerin işlem denetçisi olarak görev yapabileceği,
bu kişilerin çalışma esasları, denetimleri sonucunda düzenleyecekleri
raporların şekli ve içeriği Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca çıkarılacak
bir tebliğle düzenlenecek ve Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte
kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

9- Anonim şirketin kuruluşuna yönelik olarak YENİ TTK ile getirilen

düzenlemeler hangi tarihte yürürlüğe girecektir?

Anonim şirketin kuruluşuna yönelik YENİ TTK ile getirilen düzenlemeler,
1/7/2012 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu tarihten sonra kurulacak ano-
nim şirketlerin ticaret siciline tescil edilerek tüzel kişilik kazanabilmeleri
için; ayni sermaye konulacak ise bunların değerlerinin mahkemece ata-
nan bilirkişilere tespit ettirilmesi, esas sözleşmenin yazılı şekilde yapıl-
ması ve imzalanması, gerekli noter onaylarının yaptırılması, nakdi ser-
maye konulacak ise taahhüt edilen sermayenin en az %25’inin şirketin
tescili öncesinde bankaya yatırılması, kurucular beyanının hazırlanarak
imzalanması, şirketin kuruluşu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın iznine
tabi ise adı geçen Bakanlıktan izin alınması ve kuruluş işlemlerinin de
işlem denetçisine denetlettirilmesi gerekmektedir.
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10- Kuruluş işlemlerine, 1 Temmuz 2012 öncesinde başlanılmasına

karşın bu tarih öncesinde ticaret siciline tescil edilerek tüzel kişilik

kazanmamış olan anonim şirketlerin kuruluş işlemleri, ESKİ

TTK’ya mı yoksa YENİ TTK’ya mı tabi olacaktır?

6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hak-
kında Kanun’un 21 inci maddesinde; YENİ TTK’nın anonim ve limited
şirketlerin kuruluşuna ilişkin hükümlerinin, 1 Temmuz 2012 tarihinden iti-
baren hemen uygulanacağı, ancak, YENİ TTK’nın yürürlüğe girdiği 1
Temmuz 2012 tarihinde, kuruluş hâlinde bulunan anonim şirketlerde
esas sözleşmenin yapılmış ve kurucuların imzaları noter tarafından
onaylanmışsa, bu onay tarihinden itibaren bir ay içinde şirketin tescili
için ticaret siciline başvurulduğu takdirde, kuruluşa ESKİ TTK hükümle-
rinin uygulanacağı belirtilmiştir.

Konuyu örneklemek gerekirse, ABC İnşaat Anonim Şirketi’nin esas söz-
leşmesindeki imzalar, noterce 30 Haziran 2012 tarihinde onaylanmıştır.
Kurucular en geç 31/7/2012 tarihine kadar şirketin tescili için yetkili Ti-
caret Sicili Müdürlüğüne başvuru yaparlar ise şirketin kuruluşu ESKİ
TTK’ya, 31/7/2012 veya bu tarih sonrasında başvuru yaparlar ise YENİ
TTK’ya tabi olacaktır.

Şirketin kuruluşuna ESKİ TTK hükümlerinin uygulanabilmesi için birinci
şart; şirketin kuruluşuna yönelik esas sözleşmenin YENİ TTK’nın yürür-
lüğe gireceği 1 Temmuz 2012 tarihi öncesinde yapılmış ve kurucuların
imzalarının noter tarafından onaylanmış olması, ikinci şart da imzaların
noterce onaylandığı tarihten itibaren bir ay içinde şirketin tescili için ti-
caret siciline başvuru yapılmış olmasıdır.

Bu durum, şirketin kuruluş işlemlerine 1 Temmuz 2012 öncesinde baş-
lanılmasına karşın 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle tescil edilmemiş şir-
ketler için geçerlidir. Eğer şirket tescil edilerek tüzel kişilik kazanmış ise
kuruluş işlemleri de tamamlanmış olacağından bu düzenleme tescil edi-
len şirketleri kapsamayacaktır.

104



11- YENİ TTK’ya göre, nakden taahhüt edilen sermayenin en az %

25’inin şirketin tescili öncesinde bankaya yatırılması gerekmekte-

dir. Sermayenin ödenmeyen % 75’lik kısmı hangi sürede şirkete

ödenmek durumundadır?

YENİ TTK’ya göre, % 75’lik kısmın, şirketin tescilini izleyen 24 ay içeri-
sinde ödenmesi gereklidir. Örneğin, şirketin sermayesi 500.000 TL ola-
rak belirlenmiş ve bu tutarın % 25’ine tekabül eden 125.000 TL’si şirke-
tin tescili öncesinde şirket adına bankaya yatırılmıştır. Şirket 1/8/2012
tarihinde tescil edilmiştir. Bu durumda, 375.000 TL tutarındaki sermaye-
nin en geç 1/8/2014 tarihine kadar taahhüt edenler tarafından şirkete
ödenmesi gerekir.

12-YENİ TTK’ya göre; anonim şirketler, esas sözleşmelerinde sayılan

işletme konuları dışında kalan ticari bir işlemi yapabilecekler mi-

dir?

ESKİ TTK’ya göre, anonim şirketler esas sözleşmelerinde sayılan işlet-
me konuları dışında kalan ticari bir işlemi yapamıyorlardı. Bu kurala “ul-
tra vires” denilmekteydi ve bu kural nedeniyle de örneğin bir anonim şir-
ket işletme konusu içinde otel işletmeciliği yoksa uygun şartlarda satışa
çıkarılan bir oteli işletmek üzere satın alamıyordu. Oteli satın alabilmek
için ise genel kurul toplantısı yapmak ve esas sözleşmesindeki işletme
konularına otel işletmeciliğini de ekletmek durumunda kalıyordu. Bu sü-
re içinde de otelin bir başkası tarafından satın alınmış olması durumun-
da karşısına çıkan bu fırsattan anılan kural nedeniyle yararlanamamış
oluyordu.

YENİ TTK, “ultra vires” diye adlandırılan bu kuralı kaldırmıştır. 1 Tem-
muz 2012 tarihinden itibaren bir anonim şirket, esas sözleşmesindeki
işletme konuları arasında örneğin otel işletmeciliği yer almasa bile satı-
şa çıkarılan oteli alabilecektir.
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B- BORÇLANMA YASAĞINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

13-YENİ TTK’ya göre; anonim şirket pay sahiplerinin (ortakların) şirke-

te borçlanamayacakları, borçlanırlarsa da cezalandırılacakları doğ-

ru mu?

YYENİ TTK’da, iştirak taahhüdünden doğan borç hariç pay sahiplerinin
(ortakların) şirkete borçlanması yasaklanmıştır.

İştirak taahhüdünden doğan borçtan anlaşılması gereken, gerek şirke-
tin kuruluşunda gerekse de sermayesini artırması sırasında pay sahip-
leri (ortaklar) tarafından şirkete ödenmesi taahhüt edilen borçtur. Örne-
ğin, şirket esas sermayesini 50.000 TL’den 100.000 TL’ye yükseltmiş
ise ortakların sermaye artırımı nedeniyle şirkete ödemek durumunda ol-
dukları 50.000 TL, iştirak taahhüdünden doğan borç olup bu durum ya-
sak kapsamında bulunmamaktadır.

Eğer borç şirketle, şirketin işletme konusu ve pay sahibinin işletmesi ge-
reği olarak yapılmış bulunan bir işlemden doğmuş ise ve emsalleriyle
aynı veya benzer şartlara tabi tutulmuşsa, bu durum da borçlanma ya-
sağının dışında kalmaktadır.

Örneğin, hazır beton üretimi yapan anonim şirketin ortaklarından Bay
(A) konut üretimiyle iştigal etmektedir. Anonim şirket, 1 ton hazır betonu
5 taksitte 5.000 TL’ye satmaktadır. Bay (A)’da ortağı olduğu şirketten 1
ton hazır betonu 5 taksitte 5.000 TL’ye almış ve şirkete borçlanmıştır.
Bu durum borçlanma yasağı kapsamına girmemektedir. Çünkü, Bay (A)
da ortağı olduğu şirkete, diğer müşterilere uygulanan şartlardan borç-
lanmıştır. Ancak,

Bay (A) 1 ton hazır betonu 5 taksitte 4.000 TL’ye veya 1 ton hazır beto-
nu 5.000 TL’den almakla birlikte 8 taksitte satın alırsa bu durumlarda
borçlanma yasağını ihlal etmiş olacaktır.

Yine, Bay (A)’nın herhangi bir ticari işe dayanmaksızın şirketten borç al-
ması borçlanma yasağına aykırılık oluşturmaktadır.

YENİ TTK’da borçlanma yasağına aykırı davranan ortakların, 300 gün-
den az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılmaları hüküm al-
tına alınmıştır.
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14- Borçlanma yasağına aykırı olarak şirkete borçlanan pay sahipleri

(ortakları) hakkında uygulanacak adli para cezasının Türk Lirası

karşılığı ne kadardır?

YENİ TTK’da, borçlanma yasağına aykırı davranan pay sahiplerinin (or-
takların) üçyüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalan-
dırılacakları hüküm altına alınmıştır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre, adlî para cezası, beş günden az
ve kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde yediyüzotuz günden
fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı ola-
rak takdir edilen miktar ile çarpılması suretiyle hesaplanan meblağın hü-
kümlü tarafından Devlet Hazinesine ödenmesi şeklinde tanımlanmıştır.

Hâkim tarafından, bir gün karşılığı olan adli para cezasının miktarı, kişi-
nin ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak en az
yirmi ve en fazla yüz Türk Lirası olarak takdir edilecektir.

Bu durumda, söz konusu yasağın ihlal edilmesi durumunda Devlet Ha-
zinesine ödenmesi gereken en az ceza tutarı 6.000 TL (300 gün x 20
TL), en fazla ceza tutarı da 73.000 TL (730 gün x 100 TL) olacaktır.

15- Borçlanma yasağı hangi tarihte uygulamaya girecektir?

Pay sahiplerinin (ortakların) şirkete borçlanma yasağı 1 Temmuz 2012
tarihinden itibaren uygulamaya girecektir. Anılan tarih sonrasında borç-
lanma yasağına aykırı şekilde şirketten borç alan pay sahipleri cezai
müeyyideye tabi olacaklardır.

16- 1 Temmuz 2012 öncesinde ortağı olduğu anonim şirkete, borçlan-

ma yasağı kapsamında borcu bulunan ortaklar, bu borçlarını han-

gi tarihe kadar şirkete ödemek zorundadırlar?

6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hak-
kında Kanun’un 24’üncü maddesinde; YENİ TTK’ya aykırı olarak ano-
nim şirkete borçlu olan pay sahiplerinin bu borçlarını YENİ TTK’nın yü-
rürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl içinde, nakdî ödeme yaparak tama-
men tasfiye etmek zorunda oldukları, borcun kısmen veya tamamen
başkası tarafından üstlenilmesi, borç için kambiyo senedi verilmesi,
ödeme planı yapılması veya benzeri yollara başvurulmasının bu madde
anlamında tasfiye sayılmayacağı, bu süre içinde tasfiye gerçekleşme-
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mişse, bu kişiler hakkında cezai müeyyide uygulanacağı hüküm altına
alınmıştır.

Konuyu örneklersek, anonim şirket ortağı Ali Beyin şirkete 300.000 TL
borcu bulunmaktadır. Ali Beyin bu borcunu, şirkete 1 Temmuz 2015 ta-
rihine kadar nakit olarak ödemesi gerekmektedir. Aksi takdirde, Ali Bey
cezai müeyyideyle karşılaşacaktır.

17- YENİ TTK’ya göre; halka açık olmayan anonim şirketlerde de ortak-

lara kâr payı avansı ödenebilecek mi?

ESKİ TTK’ya göre, ortaklara kâr dağıtımı yapılabilmesi için, şirketin dö-
nem sonunda kâr etmiş olması, Kanun gereği ayrılması gereken yedek
akçelerin ayrılmış olması ve bu konuda da genel kurulca karar alınma-
sı gerekiyordu. Bu kurala, halka açık anonim şirketler için Sermaye Pi-
yasası Kanunu ile istisna getirilmiş ve dönem sonunda dağıtılacak kâra
mahsuben üçer aylık dönemler halinde oluşan kârların avans olarak or-
taklara dağıtılabilmesine olanak tanınmıştır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca sadece halka açık anonim şirketle-
re tanınan bu imkân YENİ TTK ile halka açık olmayan anonim şirketle-
re de tanınmıştır. Böylece, bu şirketlerin ortakları da dönem sonunda
oluşacak kârdan paylarına düşecek tutarları, dönem sonunu bekleme-
den avans olarak alabileceklerdir. Kâr payı avansı ödenmesine ilişkin
esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca çıkarılacak bir tebliğle düzen-
lenecektir.

Kâr payı avansı ödenmesine yönelik uygulamayla esasen borçlanma
yasağına istisna getirilmiştir. Çünkü, dönem içindeki faaliyetleri kârlı
olan şirketler, ortaklarına dönem sonunu beklemeksizin paylarına düşe-
cek olan kâr payının bir kısmını bölümler halinde avans olarak verebile-
ceklerdir. Bu avans tutarı aslında ortaklara verilen bir borçtur. Avans tu-
tarının, dönem sonunda oluşan ve dağıtılabilir kârdan fazla olması ha-
linde ise fazlaya ilişkin tutarların, ortaklar tarafından şirkete iadesi gere-
kecektir.
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C- YÖNETİM KURULUNA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

18- YENİ TTK’ya göre; yönetim kurulu en az kaç kişiden oluşacaktır?

ESKİ TTK’ya göre yönetim kurulunun en az üç kişiden oluşması gere-
kirken, YENİ TTK ile bu sayı bire indirilmiştir. Dolayısıyla, 1 Temmuz
2012 tarihinden itibaren yönetim kurulu bir kişiden oluşabileceği gibi da-
ha fazla sayıdaki kişiden de meydana gelebilecektir.

19- YENİ TTK’ya göre; pay sahibi (ortak) olmayan gerçek kişiler, yöne-

tim kurulu üyeliğine seçilebilecekler mi?

ESKİ TTK’ya göre, ortak olmayan kişiler yönetim kurulu üyeliğine seçi-
lebilmekte ancak bu kişilerin göreve başlayabilmeleri için şirkete ortak
olmaları gerekmekteydi.

YENİ TTK ile şirket ortağı olmayan kişiler yönetim kurulu üyesi olarak
seçilebilecek ve bu görevlerine de ortak olma şartını yerine getirmeden
başlayabileceklerdir.

20- YENİ TTK’ya göre, şirketin tüzel kişi pay sahipleri (ortakları) yöne-

tim kurulu üyeliğine seçilebilecekler mi?

ESKİ TTK’ya göre, pay sahibi olan tüzel kişiler yönetim kurulu üyeliğine
seçilememekte, fakat bunların temsilcisi olan gerçek kişiler yönetim ku-
rulu üyesi seçilebilmekteydi.

YENİ TTK ile tüzel kişi pay sahiplerinin yönetim kurulu üyesi olarak se-
çilmelerine olanak tanınmıştır.

Konuyu örneklemek gerekirse, ABC İnşaat Anonim Şirketi, DEF Turizm
Anonim Şirketi’nin pay sahibidir. ABC İnşaat AŞ, DEF Turizm AŞ’nin ge-
nel kurulu tarafından yönetim kurulu üyesi olarak seçilebilecektir. Yöne-
tim kurulu üyesi seçilen ABC İnşaat AŞ, yönetim kurulu toplantılarına
kendi adına katılacak olan gerçek kişiyi kendisi belirleyecek, bu kişiyi de
istediği zaman değiştirebilecektir.

21- YENİ TTK’ya göre; yönetim kurulu üyeliğine seçilecek kişilerin

hangi şartları taşımaları gereklidir?

YENİ TTK’ya göre, yönetim kurulu üyeliğine seçilecek gerçek kişiler ile
tüzel kişi adına toplantılara katılacak olan gerçek kişinin tam ehliyetli ol-
ması gerekmektedir.
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4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile YENİ TTK’nın konumuza ilişkin hü-
kümleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, yönetim kuruluna seçile-
cek kişilerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

1- Ayırt etme gücüne sahip olması (Yaşının küçüklüğü yüzünden veya
akıl hastalığı, akıl zayıf ığı, sarhoşluk ya da bunlara benzer sebep-
lerden biriyle akla uygun biçimde davranma yeteneğinden yoksun
olmaması)

2- Ergin olması (18 yaşını doldurmuş olması veya evlenme ya da mah-
keme kararıyla ergin kılınmış olması)

3- Kısıtlı olmaması

4- İflasına karar verilmemiş olması

Türk Medeni Kanunu’na göre, aşağıdaki durumların varlığı halinde er-
gin olan bir kişinin ehliyeti kısıtlanmaktadır.

1- Akıl hastalığı veya akıl zayıf ığı sebebiyle işlerini göremeyen veya
korunması ve bakımı için kendisine sürekli yardım gereken ya da
başkalarının güvenliğini tehlikeye sokan her ergin kısıtlanmaktadır.

2- Savurganlığı, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşa-
ma tarzı veya malvarlığını kötü yönetmesi sebebiyle kendisini veya
ailesini darlık veya yoksulluğa düşürme tehlikesine yol açan ve bu
yüzden devamlı korunmaya ve bakıma muhtaç olan ya da başkala-
rının güvenliğini tehdit eden her ergin kısıtlanmaktadır.

3- Bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mah-
kûm olan her ergin kısıtlanmaktadır.

4- Yaşlılığı, sakatlığı, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işle-
rini gerektiği gibi yönetemediğini ispat eden her ergin kısıtlanması-
nı isteyebilmektedir.

22- YENİ TTK’ya göre; yönetim kurulu üyeliğine seçilecek kişilerin

yüksek öğrenim görmüş olmaları zorunlu mudur?

YENİ TTK’ya göre, yönetim kurulu üyelerinin en az dörtte birinin yüksek
öğrenim görmüş olması gerekmektedir. Tek üyeli yönetim kurullarında
ise bu zorunluluk aranmayacaktır.
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2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 3 üncü maddesine göre, yük-
seköğretim; milli eğitim sistemi içinde, ortaöğretime dayalı, en az dört
yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitimin ve öğretimin tümü şeklinde;
ön lisans da ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, en az iki yıllık bir progra-
mı kapsayan nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğ-
retiminin ilk kademesini teşkil eden yükseköğretim şeklinde tanımlan-
mıştır.

Dolayısıyla, yönetim kurulu üyeliğine seçilebilecek kişilerin yüksek öğre-
nim görmüş olma şartını yerine getirmiş sayılabilmeleri için en az ön li-
sans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarını bitirmiş olmala-
rı bir başka deyişle ön lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir.

Konuyu örneklemek gerekirse, ABC Anonim Şirketi’nin yönetim kurulu
bir kişi ise bu kişinin yükseköğrenimli olması gerekmemektedir. Bu şir-
ketin yönetim kurulu 4 kişi ise bu durumda 4’ün, 1/4’ü, 1 olduğundan en
az 1 kişinin yükseköğrenimli olması gerekmektedir.

23- YENİ TTK’ya göre; yönetim kurulu bir kişiden oluşuyorsa bu kişi-

nin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunlu mudur?

YENİ TTK’ya göre, yönetim kurulu bir kişiden oluşuyorsa bu kişinin yer-
leşme yerinin Türkiye’de olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ol-
ması şarttır. Eğer yönetim kurulu birden fazla kişiden oluşuyor ise tem-
sile yetkili en az bir üyenin de yerleşim yerinin Türkiye’de olması ve Tür-
kiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.

24- YENİ TTK’ya göre; yönetim kurulu üyeleri en çok kaç yıl görev yap-

mak üzere seçilebileceklerdir?

ESKİ TTK’da olduğu gibi YENİ TTK’da da yönetim kurulu üyeleri en çok
üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilebileceklerdir. Esas sözleşme-
de aksine bir hüküm yoksa görev süresi sona eren kişiler tekrar yöne-
tim kurulu üyeliğine seçilebileceklerdir.

25- YENİ TTK’ya göre; esas sözleşmeyle atanan veya genel kurul ka-

rarıyla yönetim kurulu üyeliğine seçilen kişiler görevden alınabilir

mi?

YENİ TTK’ya göre, yönetim kurulu üyeleri ister esas sözleşmeyle atan-
mış olsunlar ister genel kurul kararıyla seçilmiş olsunlar, gündemde gö-
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revden alınmaya yönelik madde bulunsun veya gündemde bu yönde
madde bulunmamakla birlikte haklı bir sebebin varlığı halinde genel ku-
rul kararıyla her zaman görevden alınabilecekledir.

Konuyu örneklemek gerekirse, ABC Anonim Şirketi’nin yönetim kurulu
üyeleri esas sözleşmeyle 3 yıl süreyle görev yapmak üzere atanmışlar-
dır. Bu kişiler, genel kurul gündeminde madde olması veya madde ol-
masa dahi haklı bir sebebin varlığı halinde (yolsuzluk yapmaları, birçok
şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük gibi) genel kurul kara-
rıyla görevden alınabileceklerdir.

26- YENİ TTK yürürlüğe girdiğinde, görevde olan yönetim kurulu üye-

leri bu görevlerine devam edebilecekler mi?

6103 sayılı Kanun’un 25 inci maddesinde; YENİ TTK’nın yürürlüğe gir-
diği tarihte görevde bulunan anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin,
görevden alınmaları veya yönetim kurulu üyeliğinin başka bir sebeple
boşalması hâli hariç, sürelerinin sonuna kadar görevlerine devam ede-
cekleri, ancak, tüzel kişinin temsilcisi olarak yönetim kurulu üyesi seçil-
miş bulunan gerçek kişinin, YENİ TTK’nın yürürlüğe girdiği tarihten iti-
baren üç ay içinde istifa edeceği, onun yerine tüzel kişinin ya da başka-
sının seçilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Konuyu örneklemek gerekirse, ABC Anonim Şirketi’nin yönetim kurulu
4 kişiden oluşmaktadır ve bu kişiler şirketin 20 Mart 2012 tarihli genel
kurul toplantısında 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Bu
kişilerin hiçbiri yükseköğrenimli değildir. Bu durumda, seçilen kişiler gö-
revlerine 21 Mart 2015 tarihine kadar devam edebileceklerdir. Seçilen
yönetim kurulu üyelerinden bir veya birkaçı şirketin tüzel kişi ortaklarını
temsilen seçilmiş iseler bu durumda bu kişilerin 1 Ekim 2012 tarihine ka-
dar istifa etmeleri gerekmektedir. İstifa suretiyle boşalan kişilerin yerine
de şirket genel kurulunca ya şirket ortağı olan tüzel kişi ya da başkala-
rı seçilmelidir.

27- YENİ TTK’ya göre; yönetim kurulunca bir karar alınabilmesi için en

az kaç üyenin toplantıda hazır olması ve en az kaç üyenin aynı yön-

de oy kullanması gerekmektedir?

ESKİ TTK’ya göre, yönetim kurulunun bir karar verebilmesi için, üyele-
rin en az yarısından bir fazlasının toplantıda hazır olması ve kararların
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da toplantıya katılan üyelerin çoğunluğuyla alınması gerekiyordu.

YENİ TTK’ya göre, esas sözleşmede aksine ağırlaştırıcı bir hüküm bu-
lunmadığı takdirde, yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile top-
lanıp, kararlarını da toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile ala-
bilecektir.

Konuyu örneklemek gerekirse; ESKİ TTK’ya göre, 5 kişiden oluşan yö-
netim kurulu en az 4 kişiyle (5÷2=2,5 +1=3,5 » 4) toplanabilecek ve en
az 3 kişinin aynı yöndeki oyuyla karar alabilecek iken YENİ TTK’ya gö-
re, en az 3 kişiyle (5÷2=2,5 » 3) toplanabilecek ve en az 2 kişinin aynı
yöndeki oyuyla karar alabilecektir.

Oylarda eşitlik olması durumunda konu gelecek toplantıya bırakılacak,
ikinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayıla-
caktır. Örneğin, 4 kişiden oluşan yönetim kurulu, şirkete ait bir taşıtın sa-
tılması konusunu görüşmek üzere toplanmışlar ve 2 üye taşıtın satılma-
sı, 2 üye de taşıtın satılmaması yönünde oy kullanmış ise bu konuda ka-
rar alınmayacak ve konu gelecek toplantıya bırakılacaktır. İkinci toplan-
tıda, 3 kişi taşıtın satılması yönünde oy kullanırsa taşıt satılabilecek yi-
ne eşitlik olması halinde taşıtın satılmasına yönelik öneri reddedilmiş
olacak bir başka deyişle taşıt satışı yapılamayacaktır.

28- YENİ TTK’ya göre; yönetim kurulu toplantıları elektronik ortamda

yapılabilecek mi?

YENİ TTK’ya göre, esas sözleşmede düzenlenmiş olmak kaydıyla, yö-
netim kurulu toplantıları tüm üyelerin bu toplantıya elektronik ortamda
katılmaları veya bazı üyelerin fiziken mevcut oldukları toplantılara diğer
üyelerin elektronik ortamda katılımıyla da icra edilebilecektir. Böylece,
yönetim kurulu üyeleri fiziki olarak bir araya gelmeden de toplantı yapıp
karar alabileceklerdir. Bu toplantılarda alınan kararların geçerli olabilme-
si için de 27.soruda yer verilen çoğunlukların sağlanması gerekmektedir.

29- YENİ TTK’ya göre; yönetim kurulu üyeleri toplantılara vekil aracılı-

ğıyla katılabilecekler mi, toplantılarda birbirlerini temsilen oy kulla-

nabilecekler mi?

ESKİ TTK’da olduğu gibi YENİ TTK’ya göre de yönetim kurulu üyeleri
birbirlerini temsilen toplantılarda oy kullanamayacaklar ve toplantılara
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da vekil aracılığıyla katılamayacaklardır. Bir başka deyişle, yönetim ku-
rulu üyelerinin gerek fiziki gerekse de elektronik ortamda yapılacak top-
lantılara bizzat katılmaları ve oylarını da bizzat kullanmaları gerekmek-
tedir.

30- YENİ TTK’ya göre; yönetim kurulu üyeleri şirketin iş ve işlemleriy-

le ilgili bilgi alma ve inceleme yapma haklarını nasıl kullanabilecek-

lerdir?

YENİ TTK’ya göre, her yönetim kurulu üyesi şirketin tüm iş ve işlemleri
hakkında yönetim kurulu toplantısında;

1- Bilgi isteyebilecek,

2- Soru sorabilecek,

3- İnceleme yapabilecektir.

Her üye, yönetim kurulu toplantısında; herhangi bir defter, defter kaydı,
sözleşme, yazışma veya belgenin yönetim kuruluna getirtilmesini, kurul-
ca veya üyeler tarafından incelenmesini ve tartışılmasını ya da herhan-
gi bir konu ile ilgili yöneticiden veya çalışandan bilgi alınmasını talep
edebilecektir. Yine, her bir üye, şirket yönetimiyle görevlendirilen kişile-
rin ve komitelerin yönetim kurulu toplantılarında hazır bulunmalarını, bil-
gi sunmalarını ve sorulan sorulara cevap vermelerini isteyebilecektir.

Ayrıca, her yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu toplantıları dışında, yö-
netim kurulu başkanının izniyle, şirket yönetimiyle görevlendirilen kişi-
lerden, işlerin gidişi ve belirli münferit işler hakkında bilgi alabilecek ve
görevinin yerine getirilebilmesi için gerekliyse, yönetim kurulu başkanın-
dan, şirket defterlerinin ve dosyalarının incelemesine sunulmasını da is-
teyebilecektir.

31- YENİ TTK’ya göre; bilgi alma ve inceleme yapma hakkı, yönetim

kurulunun diğer üyelerince engellenen yönetim kurulu üyesi ne

yapmalıdır?

Şirketin iş ve işlemleriyle ilgili olarak bilgi alma ve inceleme yapma hak-
kı engellenen yönetim kurulu üyesi, bu haklarını kullanabilmek için şir-
ketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine başvu-
rabilecektir. Yapılan başvuru, mahkemece dosya üzerinden incelenecek
ve karara bağlanacaktır. Mahkemenin konu hakkındaki kararı kesindir.
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32- YENİ TTK’ya göre; yönetim kurulu üyelerinin mali hakları nelerdir?

YENİ TTK’ya göre, yönetim kurulu üyelerine, tutarı esas sözleşmeyle
veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret,
ikramiye, prim ve yıllık kârdan pay ödenebilecektir.

33- YENİ TTK’ya göre; yönetim kurulu üyeleri veya bunların yakınları

şirkete borçlanabilirler mi?

YENİ TTK’ya göre;

1- Yönetim Kurulu üyelerinin,

2- Yönetim Kurulu üyelerinin, alt ve üst soyundan birisinin ya da eşinin
yahut üçüncü derece dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hı-
sımlarının,

3- Yönetim Kurulu üyelerinin veya bunların alt ve üst soyundan birisi-
nin ya da eşinin yahut üçüncü derece dâhil üçüncü dereceye kadar
kan ve kayın hısımlarının ortağı oldukları şahıs şirketleri ve en az
yüzde yirmisine katıldıkları sermaye şirketlerinin, şirkete nakit veya
ayın olarak borçlanmaları yasaklanmıştır. Ayrıca, bu kişiler için şir-
ket kefalet, garanti ve teminat veremez, sorumluluk yüklenemez,
bunların borçlarını devralamaz.

Anılan yasağa aykırı davranan yönetim kurulu üyeleri ile bunların yakın-
ları hakkında en az 6.000 TL en fazla da 73.000 TL tutarında adli para
cezası uygulanacaktır.
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Ç- BAĞIMSIZ DENETİME İLİŞKİN DÜZENLEMELER

34- Genel kurul tarafından seçilen ve şirketi denetleyen murakıplar YE-

Nİ TTK ile kaldırıldı mı?

ESKİ TTK’ya göre, anonim şirketin işlemleri, genel kurul tarafından şir-
ket ortağı olan veya olmayanlar arasından seçilen en az bir, en çok da
beş kişiden oluşan murakıplarca denetleniyordu.

YENİ TTK, bu denetim sistemini dolayısıyla da bu denetimi yerine getir-
mek üzere genel kurulca şirket ortağı olan veya olmayanların murakıp
olarak seçilmesine ilişkin düzenlemeleri yürürlükten kaldırmış ve ano-
nim şirketlerin konusunda uzman kişilerce denetlenmesini hüküm altına
alarak anonim şirketleri bağımsız denetim kapsamına almıştır.

35- Bağımsız denetim nedir?

Anonim şirketin finansal tablolarının ve diğer finansal bilgilerinin gerçek
durumu yansıtıp yansıtmadığının tespit edilebilmesi için şirkete ait def-
ter, kayıt ve belgelerin incelenmesidir.

Örneğin, şirket bilançosunda; kasada 100.000 TL, Bankalarda 500.000
TL olduğu ve şirketin de 1.000.000 TL kâr ettiği bilgileri yer alıyor ise bu
bilgilerin doğruluğu ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı, bağımsız denetim
kapsamında incelenecektir.

36- Anonim şirketin bağımsız denetimi kim veya kimler tarafından ye-

rine getirilecektir?

Anonim şirketin bağımsız denetimi, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren bir
veya birden fazla bağımsız denetçi ya da bağımsız denetim kuruluşu ta-
rafından yerine getirilecektir. Bağımsız denetçiler veya bağımsız dene-
tim kuruluşu şirket genel kurulunca seçilecektir.

37- Kimler bağımsız denetçi olabilecektir?

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca, ba-
ğımsız denetim yapmak üzere yetkilendirilen Yeminli Mali Müşavirler
veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler bağımsız denetçi olarak gö-
rev yapabileceklerdir. Yetkilendirilen kişiler, Kurumun internet sitesinden
ilan edileceklerdir.
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38- Bağımsız denetim kuruluşu nedir?

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca, ba-
ğımsız denetim yapmak üzere yetkilendirilen sermaye şirketleri, bağım-
sız denetim kuruluşudur. Bu kuruluşlar da Kurumun internet sitesinde
ilan edileceklerdir.

39- ESKİ TTK’ya göre seçilen murakıpların görevleri hangi tarihte so-

na erecektir?

ESKİ TTK’ya göre seçilmiş olan murakıpların görevleri, YENİ TTK uya-
rınca bağımsız denetçinin veya bağımsız denetim kuruluşunun şirket
genel kurulunca seçilmesiyle birlikte sona erecektir. Bağımsız denetçi-
nin de en geç 1 Mart 2013 tarihine kadar seçilmesi zorunludur.

Konuyu örneklemek gerekirse, YENİ TTK’ya göre şirketi denetleyecek
bağımsız denetçi 31 Ocak 2013 tarihinde seçilmiş ise ESKİ TTK’ya gö-
re seçilmiş olan murakıp veya murakıpların görevleri bu tarih itibariyle
sona erecektir.

40- Hangi anonim şirketler, bağımsız denetimlerini yaptırmak üzere bir

bağımsız denetim kuruluşunu seçmek zorundadırlar?

Halka açık anonim şirketler, bankalar, sigorta, reasürans ve emeklilik
şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, finansal kiralama şir-
ketleri, varlık yönetim şirketleri, emeklilik fonları, ihraççılar ve sermaye
piyasası kurumları ile faaliyet alanları, işlem hacimleri, istihdam ettikleri
çalışan sayısı ve benzeri ölçütlere göre önemli ölçüde kamuoyunu ilgi-
lendirdiği için Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kuru-
munca kamu yararını ilgilendiren kuruluş olarak değerlendirilen anonim
şirketlerin bağımsız denetimi, bağımsız denetim kuruluşunca yerine ge-
tirilecektir.

Yukarıda sayılan anonim şirketler dışında kalan anonim şirketler ise ba-
ğımsız denetimlerini yaptırmak üzere Kurum tarafından yetkilendirilmiş
bir bağımsız denetim kuruluşunu seçebilecekleri gibi yine Kurumca ba-
ğımsız denetim yapmak üzere yetkilendirilmiş olan bir veya birden faz-
la Yeminli Mali Müşaviri ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşaviri de ba-
ğımsız denetçi olarak seçebileceklerdir.
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41- Bağımsız denetçi veya bağımsız denetim kuruluşu tarafından neler

denetlenecektir?

Anonim şirketin; a) Finansal tabloları (1- Bilanço, 2-Gelir Tablosu, 3- Na-
kit Akış Tablosu, 4- Özkaynak Değişim Tablosu ve 5-Dipnotlar), b) Yö-
netim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve c) Riskin Erken Saptanması ve
Yönetimi Sisteminin işleyişi denetlenecektir.

42- Bağımsız denetçi veya bağımsız denetim kuruluşunca finansal tab-

loların denetimi sonucunda düzenlenecek rapor, hangi hususlara

ilişkin açıklamaları içerecektir?

Finansal tabloların denetimi sonucunda düzenlenecek rapor;

1) Defter tutma düzeninin ve finansal tabloların Kanun ile esas sözleş-
menin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olup olmadı-
ğını,

2) Yönetim kurulunun bağımsız denetçi tarafından denetim kapsamın-
da istenen açıklamaları yapıp yapmadığını ve belgeleri verip verme-
diğini,

3) Defterlerin öngörülen hesap planına uygun tutulup tutulmadığını,

4) Finansal tabloların, Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde,
şirketin malvarlığı, finansal ve kârlılık durumunun resmini gerçeğe
uygun olarak ve dürüst bir şekilde yansıtıp yansıtmadığını, açıkça
ifade edecektir.

Hazırlanan rapor imzalandıktan sonra yönetim kuruluna sunulacaktır.

43- Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun denetimi sonucunda dü-

zenlenecek rapor hangi hususlara ilişkin açıklamaları içerecektir?

Raporda; yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bil-
gilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığına ve gerçe-
ği yansıtıp yansıtmadığına ilişkin açıklamalara yer verilecektir.

YENİ TTK’ya göre, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun aşağıdaki
unsurları içermesi gerekmektedir:

1- Şirketin, o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile finansal durumu; doğru, ek-
siksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtıla-
caktır.
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2- Şirketin finansal durumu, finansal tablolara göre değerlendirilecek-
tir.

3- Şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere açıkça işa-
ret edilecektir.

4- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve
özel önem taşıyan olaylar meydana gelmiş ise bunlar belirtilecektir.

5- Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmalarının neler olduğu gösteri-
lecektir.

6- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim,
ikramiye gibi malî menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve
temsil giderleri, aynî ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri temi-
natlar bu raporda belirtilecektir.

Konuyu örneklemek gerekirse; yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunda,
şirketin zararı 500.000 TL, satışları 2.000.000 TL, yönetim kurulu üye-
lerine ödenen ücretler 100.000 TL olarak gösterilmiş ise bağımsız de-
netçi bu tutarların finansal tablolarla uygun olup olmadığını raporunda
belirtecektir.

44- Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Sisteminin, denetimi sonu-

cunda düzenlenecek rapor hangi hususlara ilişkin açıklamaları içe-

recektir?

YENİ TTK’ya göre; pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, yöne-
tim kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren
sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygu-
lanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sis-
temi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Diğer şirketlerde bu komi-
te denetçinin gerekli görüp bunu yönetim kuruluna yazılı olarak bildir-
mesi hâlinde derhal kurulacaktır. Kurulan komite ilk raporunu, kurulma-
sını izleyen ayın sonunda verecektir.

Komite, yönetim kuruluna her iki ayda bir vereceği raporda durumu de-
ğerlendirecektir ve varsa tehlikelere işaret ederek, çareleri gösterecek-
tir. Bu Rapor bağımsız denetçiye de yollanacaktır.

Bağımsız denetçi raporunda; yönetim kurulu tarafından, şirketi tehdit
eden veya edebilecek nitelikteki riskleri zamanında belirlemeye uygun
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bir sistem kurulup kurulmadığını, kurulmuşsa bu sistemin yapısını ve
uygulamalarını açıklayacaktır.

45- YENİ TTK’ya göre; bağımsız denetçi hangi sürede seçilmek zorun-

dadır?

YENİ TTK’ya göre, bağımsız denetçinin her faaliyet dönemi için ve her
faaliyet döneminin dördüncü ayına kadar seçilmesi şarttır. Seçimden
sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi bağım-
sız denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirecek ve Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilân edecektir.

Konuyu örneklemek gerekirse, ABC Anonim Şirketi, kamu yararını ilgi-
lendiren bir kuruluş ise (banka, halka açık anonim şirket, sigorta şirketi
gibi) ve faaliyet dönemi 31/12/2013 tarihinde sona eriyorsa, bir bağım-
sız denetim kuruluşunu en geç 1/4/2014 tarihine kadar yapacağı genel
kurul toplantısında seçecek, kamu yararını ilgilendiren kuruluş değil ise
bir bağımsız denetim kuruluşunu ya da bir veya birden fazla bağımsız
denetçiyi yine 1/4/2014 tarihine kadar yapacağı genel kurul toplantısın-
da seçecektir.

46- Bağımsız denetçi, anonim şirket genel kurulunca faaliyet dönemi-

nin dördüncü ayına kadar seçilmemiş ise bağımsız denetçi kim ta-

rafından atanacaktır?

YENİ TTK’ya göre, bağımsız denetçi, faaliyet döneminin dördüncü ayı-
na kadar seçilmemiş ise bu durumda bağımsız denetçi, yönetim kurulu-
nun, her bir yönetim kurulu üyesinin veya herhangi bir pay sahibinin is-
temi üzerine, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahke-
mesi tarafından atanacaktır. Mahkemenin bağımsız denetçi atanmasına
ilişkin kararı kesindir.

47- Seçilen bağımsız denetçi, hangi şartların varlığında görevinden ay-

rılabilecektir?

Anonim şirket genel kurulunca, bağımsız denetim yapmak üzere seçi-
len bağımsız denetçi ancak haklı bir sebebin varlığı halinde (ücretinin
ödenmemesi, gerekli bilgi ve belgelerin verilmemesi gibi) veya hakkın-
da görevden alınma davası açılması halinde görevinden ayrılabilecek-
tir.
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48- Bağımsız denetçiler veya bağımsız denetim kuruluşları hangi hal-

lerin varlığında, anonim şirket genel kurulunca bağımsız denetim

yapmak için seçilemeyeceklerdir?

Bağımsız denetçiler veya bağımsız denetim kuruluşu ve bunun ortakla-
rından biri ve bunların ortaklarının yanında çalışan veya anılan kişilerin
mesleği birlikte yaptıkları kişi veya kişiler;

A) Denetlenecek şirkette pay sahibiyse;

B) Denetlenecek şirketin yöneticisi veya çalışanıysa veya denetçi ola-
rak atanmasından önceki üç yıl içinde bu sıfatı taşımışsa;

C) Denetlenecek şirketle bağlantısı bulunan bir tüzel kişinin, bir ticaret
şirketinin veya bir ticarî işletmenin kanunî temsilcisi veya temsilcisi,
yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya sahibiyse ya da bunlarda yüz-
de yirmiden fazla paya sahipse yahut denetlenecek şirketin yönetim
kurulu üyesinin veya bir yöneticisinin alt veya üst soyundan biri, eşi
veya üçüncü derece dâhil, üçüncü dereceye kadar kan veya kayın
hısımı ise;

D) Denetlenecek şirketle bağlantı hâlinde bulunan veya böyle bir şir-
kette yüzde yirmiden fazla paya sahip olan bir işletmede çalışıyorsa
veya denetçisi olacağı şirkette yüzde yirmiden fazla paya sahip bir
gerçek kişinin yanında herhangi bir şekilde hizmet veriyorsa;

E) Denetlenecek şirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal tablo-
larının düzenlenmesinde denetleme dışında faaliyette veya katkıda
bulunmuşsa;

F) Denetlenecek şirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal tablo-
larının çıkarılmasında denetleme dışında faaliyette veya katkıda bu-
lunduğu için (E) bendine göre denetçi olamayacak gerçek veya tü-
zel kişinin veya onun ortaklarından birinin kanunî temsilcisi, temsil-
cisi, çalışanı, yönetim kurulu üyesi, ortağı, sahibi ya da gerçek kişi
olarak bizzat kendisi ise;

G) (A) ilâ (F) bentlerinde yer alan şartları taşıdığı için denetçi olamayan
bir denetçinin nezdinde çalışıyorsa,

H) Son beş yıl içinde denetçiliğe ilişkin meslekî faaliyetinden kaynakla-
nan gelirinin tamamının yüzde otuzundan fazlasını denetlenecek
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şirkete veya ona yüzde yirmiden fazla pay ile iştirak etmiş bulunan
şirketlere verilen denetleme ve danışmanlık faaliyetinden elde et-
mişse ve bunu cari yılda da elde etmesi bekleniyorsa, şirket genel
kurulunca bağımsız denetçi olarak seçilemeyeceklerdir.

Bir bağımsız denetleme kuruluşunun, bir şirketin denetlenmesi için gö-
revlendirdiği denetçi yedi yıl arka arkaya o şirket için denetleme raporu
vermişse, o denetçi en az iki yıl için değiştirilecektir.

Bağımsız denetçi, denetleme yaptığı şirkete, vergi danışmanlığı ve ver-
gi denetimi dışında, danışmanlık veya hizmet veremeyecek ve bunu bir
yavru şirketi aracılığıyla da yapamayacaktır.

49- YENİ TTK’ya göre; bağımsız denetim sırasında yönetim kurulu

üyelerinin yükümlülükleri nelerdir?

Şirket yönetim kurulu;

1- Finansal tabloları ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunu dü-
zenlettirip onaylayarak, gecikmeksizin, bağımsız denetçiye vere-
cektir.

2- Yönetim kurulu, şirketin defterlerinin, yazışmalarının, belgelerinin,
varlıklarının, borçlarının, kasasının, kıymetli evrakının, envanterinin
incelenerek denetlenebilmesi için denetçiye gerekli imkânları sağla-
yacaktır.

50- YENİ TTK’ya göre; bağımsız denetim sırasında bağımsız denetçi-

nin yetkileri nelerdir?

YENİ TTK’ya göre, bağımsız denetçi; şirketin defterlerinin, yazışmaları-
nın, belgelerinin, varlıklarının, borçlarının, kasasının, kıymetli evrakının
ve envanterinin incelenmesi için anılan belgelerin kendisine ibrazını,
özenli bir denetim için gerekli olan tüm bilgilerin kendisine verilmesini ve
işlemlere dayanak oluşturan belgelerin tarafına sunulmasını istemeye
yetkilidir.

51- Bağımsız denetçiler denetim sonucunda kaç tür görüş yazısı dü-

zenleyeceklerdir?

Bağımsız denetçiler;

- Şirketin finansal tablolarının doğru olduğunu, malvarlığı ile finansal
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duruma ve kârlılığa ilişkin resmin gerçeğe uygun bulunduğunu ve
tabloların bunu dürüst bir şekilde yansıttığı sonucuna ulaştıklarında
“OLUMLU GÖRÜŞ”,

- Finansal tabloların şirketin yetkili kurullarınca düzeltilebilecek aykı-
rılıklar içerdiği ve bu aykırılıkların tablolarda açıklanmış sonuca et-
kilerinin kapsamlı ve büyük olmadığı durumlarda “SINIRLANDIRIL-
MIŞ OLUMLU GÖRÜŞ” ,

- Şirketin finansal tablolarının doğru olmaması, malvarlığı ile finansal
duruma ve kârlılığa ilişkin resmin gerçeğe uygun bulunmaması ha-
linde ise “OLUMSUZ GÖRÜŞ”, vereceklerdir.

Şirket defterlerinde, denetlemenin uygun bir şekilde yapılmasına ve so-
nuçlara varılmasına olanak vermeyen ölçüde belirsizliklerin bulunması
veya şirket tarafından denetlenecek hususlarda önemli kısıtlamaların
yapılması hâlinde bağımsız denetçi görüş vermekten kaçınabilecektir.

52- Bağımsız denetçi tarafından, sınırlı olumlu veya olumsuz görüş ve-

rilmesi ya da görüş verilmesinden kaçınılması durumunda hangi

işlemler yapılacaktır?

Olumsuz görüş yazılan veya görüş verilmesinden kaçınılan durumlarda
genel kurul, söz konusu finansal tablolara dayanarak, özellikle açıkla-
nan kâr veya zarar ile doğrudan veya dolaylı bir şekilde ilgili olan bir ka-
rar alamayacaktır. Bu hâllerde yönetim kurulu, görüş yazısının kendisi-
ne teslimi tarihinden itibaren dört iş günü içinde, genel kurulu toplantıya
çağıracak ve görevinden toplantı gününde geçerli olacak şekilde istifa
edecektir. Genel kurul yeni bir yönetim kurulu seçecek ve yeni yönetim
kurulu altı ay içinde, kanuna, esas sözleşmeye ve standartlara uygun fi-
nansal tablolar hazırlatıp, bunları denetleme raporu ile birlikte genel ku-
rula sunacaktır. Sınırlı olumlu görüş verilen hâllerde genel kurul, gerek-
li önlemleri ve düzeltmeleri de karara bağlayacaktır.

53- Şirket ile bağımsız denetçi arasında ortaya çıkan görüş ayrılıkları

nasıl giderilecektir?

Şirket ile bağımsız denetçi arasında şirketin yılsonu hesaplarına, finan-
sal tablolarına ve yönetim kurulunun faaliyet raporuna ilişkin, ilgili kanu-
nun, idarî tasarrufun veya esas sözleşme hükümlerinin yorumu veya
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uygulanması konusunda görüş ayrılıkları çıkarsa, yönetim kurulunun
veya bağımsız denetçinin istemi üzerine şirketin merkezinin bulunduğu
yerdeki asliye ticaret mahkemesi dosya üzerinden inceleme yaparak
görüş ayrılığını giderecektir. Mahkemenin verdiği karar kesindir. Dava
giderleri şirket tarafından ödenecektir.

54- Bağımsız denetçilerin sorumlulukları nelerdir?

Bağımsız denetçiler, kanunî görevlerini yerine getirmede kusurlu hare-
ket ederlerse hem şirkete hem pay sahiplerine ve şirket alacaklılarına
karşı verdikleri zarar dolayısıyla sorumlu olacaklardır.

Bağımsız denetçiler ile bağımsız denetim kuruluşunun denetleme yap-
masına yardımcı olan temsilcileri, denetimi dürüst ve tarafsız bir şekilde
yapmak ve sır saklamakla yükümlüdürler. Faaliyetleri sırasında öğren-
dikleri, denetleme ile ilgili olan iş ve işletme sırlarını izinsiz olarak kulla-
namazlar. Kasten veya ihmâl ile yükümlerini ihlâl edenler şirkete ve za-
rar verdikleri takdirde bağlı şirketlere karşı sorumludurlar. Bu yükümlü-
lüklerin yerine getirilmesinde ihmâli bulunan kişiler hakkında, verdikleri
zarar sebebiyle, her bir denetim için yüzbin Türk Lirasına, pay senetleri
borsada işlem gören anonim şirketlerde ise üçyüzbin Türk Lirasına ka-
dar tazminata hükmedilebilecektir.

Sır saklama yükümlülüğünü ihlal eden veya gerçeğe aykırı rapor düzen-
leyen bağımsız denetçiler ayrıca Türk Ceza Kanunu uyarınca cezalan-
dırılacaklardır.

55- Anonim şirket tarafından bağımsız denetim yaptırılmamasının so-

nuçları nelerdir?

Bağımsız denetçi tarafından denetlenmemiş olan finansal tablolar ile
yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş sayılacaktır.
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D- GENEL KURULA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

56- YENİ TTK’ya göre; olağan genel kurul toplantılarının hangi süre

içinde yapılması gerekmektedir?

ESKİ TTK’da olduğu gibi YENİ TTK’ya göre de olağan genel kurul top-
lantısının her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılması
gerekmektedir. Şirketin faaliyet dönemi 31 Aralık tarihinde sona eriyor-
sa, olağan genel kurul toplantısının en geç izleyen faaliyet yılının 31
Mart tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Yine, ESKİ TTK’da olduğu gibi YENİ TTK uyarınca da genel kurul ge-
rektiğinde olağanüstü toplanabilecektir.

57- Şirket pay sahipleri (ortakları) genel kurul toplantılarına katılmak

zorunda mıdır?

ESKİ TTK’da olduğu gibi YENİ TTK’da da ortakların genel kurul toplan-
tılarına katılmaları onlara tanınan bir hak olup ortakların genel kurul top-
lantılarına katılmak gibi bir yükümlülükleri bulunmamaktadır. Ancak, YE-
Nİ TTK uyarınca, murahhas üyeler (şirket yönetiminin kısmen veya ta-
mamen devredildiği yönetim kurulu üyeleri) ile en az bir yönetim kurulu
üyesinin genel kurul toplantısında bulunması şarttır. Ayrıca, bağımsız
denetçi ile kendilerini ilgilendiren konularda işlem denetçilerinin de ge-
nel kurul toplantısında hazır bulunmaları gerekmektedir.

58- Anonim şirket genel kurul toplantılarına, Bakanlık Komiseri (Ba-

kanlık Temsilcisi) katılması uygulaması YENİ TTK uyarınca da de-

vam edecek midir?

ESKİ TTK’ya göre, anonim şirket genel kurul toplantısında alınan karar-
ların geçerli olabilmesi için toplantıya Bakanlık Komiserinin katılması ve
toplantı tutanağının da bu kişi tarafından imzalanması gerekiyordu.

Bu zorunluluk, kuruluşlarına Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca izin veri-
len anonim şirketler için devam edecek, bu şirketler dışında kalan şir-
ketlerde hangi durumların varlığı halinde genel kurul toplantılarına Ba-
kanlık Komiseri (Bakanlık Temsilcisi) katılacağı Bakanlıkça çıkarılacak
yönetmelikte düzenlenecektir.
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59- YENİ TTK’ya göre, pay sahipleri (ortaklar) şirket ortağı olmayan bir

kişiyi genel kurul toplantısında kendilerini temsilen görevlendire-

bilecekler mi?

ESKİ TTK’ya göre; ortaklar, genel kurul toplantılarındaki oylarını, bizzat
katılarak, şirket ortaklarından birini temsilci tayin ederek veya esas söz-
leşmede aksine hüküm yoksa şirket ortağı olmayan birini de temsilci be-
lirleyerek kullanabiliyorlardı. Şirket ortağı olmayan kişinin genel kurul
toplantısına temsilci olarak katılabilmesi için ise esas sözleşmede aksi-
ne hüküm olmaması gerekiyordu. Bir başka deyişle, esas sözleşmeyle,
şirket ortağı olmayan bir kişinin temsilci olarak genel kurul toplantısına
katılması yasaklanabiliyordu. YENİ TTK ile esas sözleşmeyle getirilebi-
len bu yasak kaldırılmıştır.

60- YENİ TTK’ya göre; genel kurul toplantısında bilgi alma veya ince-

leme istemleri karşılanmayan pay sahipleri (ortaklar) hangi mercie

başvurabileceklerdir?

YENİ TTK’ya göre; pay sahipleri (ortaklar) genel kurulda, yönetim kuru-
lundan, şirketin işleri; bağımsız denetçilerden denetimin yapılma şekli
ve sonuçları hakkında bilgi isteyebileceklerdir. Verilecek bilgilerin, he-
sap verme ve dürüstlük ilkeleri bakımından özenli ve gerçeğe uygun ol-
ması gerekir. Bilgi verilmesi, sadece, istenilen bilgi verildiği takdirde şir-
ket sırlarının açıklanacağı veya korunması gereken diğer şirket menfa-
atlerinin tehlikeye girebileceği gerekçesi ile reddedilebilir.

Bilgi alma veya inceleme istemleri cevapsız bırakılan, haksız olarak
reddedilen veya ertelenen pay sahipleri, reddi izleyen on gün içinde, di-
ğer hâllerde de makul bir süre sonra şirketin merkezinin bulunduğu yer-
deki asliye ticaret mahkemesine başvurabileceklerdir.

61- YENİ TTK’ya göre; azlığın belli konuların incelenmesi amacıyla

özel denetçi atanmasına yönelik talebi genel kurulca reddedilirse

bu durumda hangi mercie başvuru yapılabilecektir?

YENİ TTK’ya göre; genel kurul özel denetim istemini reddederse, ser-
mayenin en az onda birini, halka açık anonim şirketlerde yirmide birini
oluşturan pay sahipleri veya paylarının itibarî değeri toplamı en az bir-
milyon Türk Lirası olan pay sahipleri üç ay içinde şirket merkezinin bu-
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lunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden özel denetçi atanmasını
isteyebileceklerdir.

Dilekçe sahiplerinin; kurucuların veya şirket organlarının, kanunu veya
esas sözleşmeyi ihlal ederek, şirketi veya pay sahiplerini zarara uğrat-
tıklarını ikna edici bir şekilde ortaya koymaları hâlinde özel denetçi ata-
nacaktır.

62- YENİ TTK’da, genel kurulun yetkilerinde ve görevlerinde değişiklik

yapılmış mıdır?

ESKİ TTK’da olduğu gibi YENİ TTK’da da; a) Esas sözleşmenin değiş-
tirilmesi, b) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, süreleri, ücretleri ile huzur
hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi, ibraları hakkında
karar verilmesi ve görevden alınmaları, c) Kanunda öngörülen istisnalar
dışında bağımsız denetçinin ve işlem denetçilerinin seçimi ile görevden
alınmaları (ESKİ TTK’da murakıpların seçimi genel kurula bırakılmıştı),
d) Finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, yıllık kâr üze-
rinde tasarrufa, kâr payları ile kazanç paylarının belirlenmesine, yedek
akçenin sermayeye veya dağıtılacak kâra katılması dâhil, kullanılması-
na dair kararların alınması ve e) Kanunda öngörülen istisnalar dışında
şirketin feshine karar verilmesi, genel kurulun devredilemez görev ve
yetkileri arasında sayılmıştır.

ESKİ TTK’dan farklı olarak YENİ TTK ile önemli miktarda şirket varlığı-
nın toptan satışı yetkisi ve görevi de genel kurulun devredilemeyecek
görevleri ve yetkileri içine alınmış böylece önemli miktardaki şirket var-
lığının yönetim kurulu kararıyla satılabilmesine ilişkin uygulamaya son
verilmiştir.

63- YENİ TTK’da, genel kurulun toplantıya çağrılma şekline ilişkin de-

ğişiklik yapılmış mıdır?

ESKİ TTK’da olduğu gibi YENİ TTK uyarınca da, genel kurul toplantıya,
esas sözleşmede gösterilen şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde
yayımlanan ilanla çağrılacaktır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç ol-
mak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılacaktır. Pay def-
terinde yazılı pay sahipleriyle önceden şirkete pay senedi veya pay sa-
hipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine,
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toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iade-
li taahhütlü mektupla bildirilecektir.

YENİ TTK ile çağrı şekline getirilen tek değişiklik, çağrı ilanının ayrıca
şirketin internet sitesinde de ilan ettirilecek olmasıdır.

64- Şirketin tek bir pay sahibi (ortağı) varsa bu durumda genel kurul

toplantısı nasıl yapılacaktır?

YENİ TTK ile anonim şirketlerin tek kişiyle kurulabilmesine olanak tanın-
mıştır. Şirketin tek pay sahibi varsa bu durumda çağrı şekline uyulma-
dan genel kurul toplantısı yapılabilecek ve bu tek kişi tarafından genel
kurula ait tüm yetki ve görevler kullanılabilecektir. Eğer şirketin kuruluşu
Bakanlığın iznine tabi ise bu toplantıya Bakanlık Temsilcisi de katılacak-
tır. Genel kurul kararlarının geçerli olabilmesi için de yazılı olması şart-
tır.

65- YENİ TTK uyarınca çağrı merasimine uyulmadan genel kurul top-

lantısı yapılabilecek midir?

ESKİ TTK’ya göre, bütün payların sahipleri (ortaklar) veya temsilcileri,
aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde, genel kurula katılmaya ve
genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak şar-
tıyla, çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın, genel kurul olarak toplanıp ka-
rar alabiliyorlardı.

Aynı sistem, YENİ TTK ile de sürdürülmüştür. Ancak, genel kurulun ka-
rar alabilmesi için tüm ortakların toplantı sürecinde toplantıda bulunma-
ları gerekmektedir. Örneğin, anonim şirketin 3 ortağı varsa bunların ve-
ya temsilcilerinin toplantı sürecinde bir arada olmaları zorunludur. Or-
taklardan veya temsilcilerden biri toplantının devamı sırasında toplantı-
dan ayrılırsa genel kurul karar alabilme yeteneğini kaybedecektir.

66- YENİ TTK’ya göre; sermaye artırımının, sermayenin azaltılmasının

ve menkul kıymet ihracının işlem denetçilerince incelenmesi zo-

runlu mudur?

YENİ TTK’ya göre, anonim şirketin kuruluş işlemlerinde olduğu gibi ser-
mayenin artırılmasına, azaltılmasına ve menkul kıymet ihracına ilişkin
işlemlerin Kanuna uygun olup olmadığının işlem denetçileri tarafından
incelenmesi gerekmektedir.
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67- YENİ TTK’ya göre; anonim şirketler genel kurul toplantılarını elek-

tronik ortamda yapabilecekler mi?

Anonim şirketler genel kurul toplantılarını elektronik ortamda yapabile-
ceklerdir. Elektronik ortamda yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin
usul ve esaslar çıkarılacak tüzükte düzenlenecektir.

68- YENİ TTK’ya göre; anonim şirketlerin internet sitesi kurmaları zo-

runlu mudur?

YENİ TTK’ya göre; her anonim şirket bir internet sitesi açmak, şirketin
internet sitesi zaten mevcutsa bu sitenin belli bir bölümünü aşağıdaki
hususların yayımlanmasına özgülemek zorundadır. Yayımlanacak içe-
riklerin başlıcaları şunlardır:

a) Şirketçe kanunen yapılması gereken ilanlar.

b) Pay sahipleri ile ortakların menfaatlerini koruyabilmeleri ve hakları-
nı bilinçli kullanabilmeleri için görmelerinin ve bilmelerinin yararlı ol-
duğu belgeler, bilgiler, açıklamalar.

c) Yönetim ve müdürler kurulu tarafından alınan; rüçhan, değiştirme,
alım, önerilme, değişim oranı, ayrılma karşılığı gibi haklara ilişkin
kararlar; bunlarla ilgili bedellerin nasıl belirlendiğini gösteren hesap-
ların dökümü.

d) Değerleme raporları, kurucular beyanı, payların halka arz edilmesi-
ne dair taahhütler, bunlara ait teminatlar ve garantiler; if asın erte-
lenmesine veya benzeri konulara ilişkin karar metinleri; şirketin ken-
di paylarını iktisap etmesi hakkındaki genel kurul ve yönetim kurulu
kararları, bu işlemlerle ilgili açıklamalar, bilgiler, belgeler.

e) Ticaret şirketlerinin birleşmesi, bölünmesi, tür değiştirmesi hâlinde,
ortakların ve menfaat sahiplerinin incelemesine sunulan bilgiler, tab-
lolar, belgeler; sermaye artırımı, azaltılması dâhil, esas sözleşme
değişikliklerine ait belgeler, kararlar; imtiyazlı pay sahipleri genel ku-
rulu kararları, menkul kıymet çıkarılması gibi işlemler dolayısıyla ha-
zırlanan raporlar.

f) Genel kurullara ait olanlar dâhil her türlü çağrılara ait belgeler, ra-
porlar, yönetim kurulu açıklamaları.
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g) Şef aflık ilkesi ve bilgi toplumu açısından açıklanması zorunlu bilgi-
ler.

h) Bilgi alma kapsamında sorulan sorular, bunlara verilen cevaplar, di-
ğer kanunlarda pay sahiplerinin veya ortakların aydınlatılması için
öngörülen hususlar.

ı) Finansal tablolar, kanunen açıklanması gerekli ara tablolar, özel
amaçlarla çıkarılan bilançolar ve diğer finansal tablolar, pay ve men-
faat sahipleri bakımından bilinmesi gerekli finansal raporlamalar,
bunların dipnotları ve ekleri.

i) Yönetim kurulunun yıllık raporu, kurumsal yönetim ilkelerine ne öl-
çüde uyulduğuna ilişkin yıllık değerlendirme açıklaması; yönetim
kurulu başkan ve üyeleriyle yöneticilere ödenen her türlü paralar,
temsil ve seyahat giderleri, tazminatlar, sigortalar ve benzeri öde-
meler.

j) Denetçi, özel denetçi, işlem denetçisi raporları.

k) Yetkili kurul ve bakanlıkların konulmasını istedikleri, pay sahiplerini
ve sermaye piyasasını ilgilendiren konulara ilişkin bilgiler.

69- YENİ TTK’ya göre; internet sitesi kurma yükümlülüğü hangi tarih-

te uygulamaya girecektir?

Anonim şirketlerin internet sitesini kurmaya ilişkin yükümlülükleri, 1
Temmuz 2013 tarihinde uygulamaya girecektir. Bir başka deyişle, her
anonim şirket en geç bu tarihe kadar internet sitesini kuracaktır.

Söz konusu yükümlülüğün kasıtlı olarak yerine getirilmemesi halinde ise
şirket yönetim kurulu üyeleri cezai müeyyideyle karşılaşabileceklerdir.
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II. BÖLÜM

LİMİTED ŞİRKETLER

A- KURULUŞA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

70- YENİ TTK’ya göre; limited şirketin kurulabilmesi için en az kaç ki-

şi gereklidir?

Limited şirket, bir veya birden fazla gerçek ya da tüzel kişi tarafından ku-
rulabilecektir. ESKİ TTK’ya göre, limited şirket kurulabilmesi için en az
iki kurucunun olması gerekirken, YENİ TTK ile bu sayı bire indirilmiştir.
Bu bir kişi, gerçek kişi olabileceği gibi tüzel kişi de olabilecektir. Ancak,
ortak sayısı ESKİ TTK’da olduğu gibi YENİ TTK uyarınca da 50’den faz-
la olamayacaktır.

71- YENİ TTK’ya göre; limited şirketin sermayesi asgari kaç Türk Lira-

sı olmalıdır?

Limited şirketin sahip olması gereken asgari sermaye tutarı, ESKİ
TTK’da 5.000 Türk Lirası iken YENİ TTK’da bu tutar 10.000 Türk Lira-
sına çıkarılmıştır. Bu tutar, Bakanlar Kurulunca on kata kadar artırılabi-
lecektir.

72- YENİ TTK’nın yürürlüğe gireceği 1 Temmuz 2012 tarihinde asgari

sermayesi 10.000 TL’nin altında olan limited şirketler bu sermaye-

lerini hangi tarihe kadar artırmak zorundadırlar?

6103 sayılı Kanun’un 20 nci maddesinde, limited şirketlerin, Türk Tica-
ret Kanununun yayımı tarihinden (14/2/2011 tarihinde yayımlanmıştır)
itibaren üç yıl içinde sermayelerini, 10.000 TL’ye yükseltecekleri, aksi
hâlde bu sürenin sonunda infisah etmiş sayılacakları, sermayenin Türk
Ticaret Kanununda öngörülen tutara yükseltilmesi için yapılacak genel
kurullarda toplantı nisabı aranmayacağı ve kararların toplantıda mevcut
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oyların çoğunluğu ile alınacağı, bu sürenin birer yıl olmak üzere en çok
iki defa Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca uzatılabileceği hüküm altına
alınmıştır.

Yukarıda yer verilen hükümden hareketle, eğer şirketin esas sermayesi
10.000 TL’nin altında ise bu durumdaki şirketlerin en geç 14 Şubat 2014
tarihine kadar sermaye artırımına giderek sermayelerini en az 10.000
TL’ye yükseltmeleri zorunludur. Bu süre, Gümrük ve Ticaret Bakanlığın-
ca en çok 14 Şubat 2016 tarihine kadar uzatılabilecektir.

73- YENİ TTK’ya göre; limited şirketin kurulabilmesi için hangi işlem-

ler yapılmalıdır?

Limited şirket kurmak isteyen kişi veya kişiler sırasıyla aşağıdaki işlem-
leri yerine getirmelidirler.

1. Adım: Kurulacak olan limited şirkete; gayrimenkul, marka, patent, ta-
şıt, makine gibi varlıklar sermaye olarak konulacak ise bunla-
rın değerlerinin bilirkişiler tarafından belirlenebilmesi için kuru-
lacak şirketin merkezinin bulunacağı yerdeki asliye ticaret
mahkemesine başvuru yapılmalı ve mahkemece atanan bilir-
kişiler tarafından düzenlenen “Değerleme Raporu” alınmalıdır.

2. Adım: Kurulacak olan limited şirketin, şirket sözleşmesi, yazılı şekil-
de hazırlanmalı, kurucu veya kurucular tarafından imzalanma-
lı ve bu imzalar notere onaylatılmalıdır.

3. Adım: Esas sermayeyi oluşturan payların nakden ödenmesi taahhüt
edilmiş ise taahhüt edilen payların karşılıkları nakit olarak ve
tamamen ödenmelidir.

4. Adım: Mahkemece atanan bilirkişiler tarafından değerleri belirlenen
gayrimenkuller tapu siciline, marka, patent, taşıt gibi varlıklar
da özel sicillerine kurucular tarafından şerh verdirilerek şirket
adına kaydettirilmeli, taşınırlar da güvenilir bir kişiye tevdi edil-
meli ve bu işlemler belgelendirilmelidir.

5. Adım: Kurucular tarafından, gerekçeli, emsal gösteren, karşılaştır-
malara yer veren, anlaşılır bir dille yazılan “Kurucular Beyanı”
hazırlanmalı ve imzalanmalıdır.
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6. Adım: Şirketin tescili için, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret
siciline başvuru yapılmalıdır. Başvuru dilekçesine; bütün or-
takların adları ve soyadları veya unvanları, yerleşim yerleri,
vatandaşlıkları, her ortağın üstlendiği esas sermaye payı ve
ödediği toplam tutarlar, ister ortak ister üçüncü kişi olsun, mü-
dürlerin adları ve soyadları veya unvanları ile şirketin ne suret-
le temsil edileceği yazılmalı, bu dilekçe müdürlerin tümü tara-
fından imzalanmalı ve aşağıdaki belgeler de bu dilekçeye ek
yapılmalıdır.

a) Şirket sözleşmesinin onaylanmış bir örneği.

b) Ekleri ile birlikte kurucular beyanı,

c) Yerleşim yerleri de gösterilerek şirketi temsile yetkili kişileri ve de-
netçinin seçimini gösterir belge.

Bu başvuru, şirket sözleşmesindeki imzaların noterce onaylanmasını iz-
leyen otuz gün içinde yapılmalıdır.

74- YENİ TTK’ya göre; limited şirket hangi tarihte kurulmuş sayılacak,

hangi tarihte tüzel kişilik kazanacaktır?

Limited şirket, kurucuların şirket sözleşmesindeki imzalarının noterce
onaylandığı ve taahhüt edilen sermayenin nakit kısmının hemen ve ta-
mamen ödenmesiyle kurulmuş sayılacaktır. Ancak, kurulan şirketin hak-
ları elde edebilmesi ve borçları üstlenebilmesi için tüzel kişilik kazanma-
sı gerekmektedir. Şirket, ticaret siciline tescil edildiği tarihte de tüzel ki-
şilik kazanacaktır.

75- Limited şirketlerin kuruluşunda, YENİ TTK, ESKİ TTK’dan farklı

olarak hangi işlemlerin yapılması şartını getirmiştir?

YENİ TTK, limited şirketin kurulabilmesi için ESKİ TTK’dan farklı olarak
taahhüt edilen sermayenin nakit kısmının şirketin kurulduğu anda öden-
mesi ve kurucular beyanının hazırlanması şartlarını getirmiştir.

ESKİ TTK’ya göre, örneğin şirketin esas sermayesi 100.000 TL olarak
belirlenmiş, bu sermayenin nakden ödenmesi öngörülmüş ise sermaye-
nin 1/4’üne tekabül eden 25.000 TL tescil tarihinden itibaren 3 ay için-
de, kalan kısmı da 3 yıl içinde ödenebilmekteydi. TENİ TTK ile 100.000
TL’nin taksitler halinde üç yıl içinde ödenmesine yönelik uygulama kal-
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dırılmış ve 100.000 TL’nin tamamının kuruluş anında nakit olarak şirke-
te ödenmesi şartı getirilmiştir.

76- Limited şirketin kuruluş işlemleri anonim şirketlerde olduğu gibi

işlem denetçisi tarafından denetlenecek mi?

YENİ TTK’ya göre; limited şirketlerin kuruluş işlemleri, Gümrük ve Tica-
ret Bakanlığı’nca gerekli görülmesi halinde işlem denetçisi tarafından
denetlenecektir.

77- Limited şirketin kuruluşuna yönelik olarak YENİ TTK ile getirilen

düzenlemeler hangi tarihte yürürlüğe girecektir?

Limited şirketin kuruluşuna yönelik YENİ TTK ile getirilen düzenlemeler,
1/7/2012 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu tarihten sonra kurulacak limi-
ted şirketlerin ticaret siciline tescil edilerek tüzel kişilik kazanabilmeleri
için, ayni sermaye konulacak ise bunların değerlerinin mahkemece ata-
nan bilirkişilere tespit ettirilmesi, şirket sözleşmesinin yazılı şekilde ya-
pılması ve imzalanması, imzaların noter tarafından onaylanması, nakdi
sermaye taahhüt edilmiş ise tamamının nakit olarak ödenmesi, kurucu-
lar beyanının hazırlanarak imzalanması gerekmektedir.

78- Kuruluş işlemlerine, 1 Temmuz 2012 öncesinde başlanılmasına

karşın bu tarih öncesinde ticaret siciline tescil edilerek tüzel kişilik

kazanmamış olan limited şirketlerin kuruluş işlemleri, ESKİ TTK’ya

mı yoksa YENİ TTK’ya mı tabi olacaktır?

6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hak-
kında Kanun’un 21 inci maddesinde; YENİ TTK’nın limited şirketlerin
kuruluşuna ilişkin hükümlerinin, 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren he-
men uygulanacağı, ancak, YENİ TTK’nın yürürlüğe girdiği 1 Temmuz
2012 tarihinde, kuruluş hâlinde bulunan limited şirketlerde şirket sözleş-
mesi yapılmış ve kurucuların imzaları noter tarafından onaylanmışsa,
bu onay tarihinden itibaren bir ay içinde şirketin tescili için ticaret sicili-
ne başvurulduğu takdirde, kuruluşa ESKİ TTK hükümlerinin uygulana-
cağı belirtilmiştir.

Konuyu örneklemek gerekirse, ABC İnşaat Limited Şirketi’nin şirket söz-
leşmesindeki imzalar, noterce 30 Haziran 2012 tarihinde onaylanmıştır.
Kurucular en geç 31/7/2012 tarihine kadar şirketin tescili için yetkili Ti-
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caret Sicili Müdürlüğüne başvuru yaparlar ise şirketin kuruluşu ESKİ
TTK’ya, 31/7/2012 veya bu tarih sonrasında başvuru yaparlar ise YENİ
TTK’ya tabi olacaktır.

Şirketin kuruluşuna ESKİ TTK hükümlerinin uygulanabilmesi için birinci
şart; şirketin kuruluşuna yönelik şirket sözleşmesinin YENİ TTK’nın yü-
rürlüğe gireceği 1 Temmuz 2012 tarihi öncesinde yapılmış ve kurucula-
rın imzalarının noter tarafından onaylanmış olması, ikinci şart da imza-
ların noterce onaylandığı tarihten itibaren bir ay içinde şirketin tescili için
ticaret siciline başvuru yapılmış olmasıdır.

Bu durum, şirketin kuruluş işlemlerine 1 Temmuz 2012 öncesinde baş-
lanılmasına karşın 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle tescil edilmemiş şir-
ketler için geçerlidir. Eğer şirket tescil edilerek tüzel kişilik kazanmış ise
kuruluş işlemleri de tamamlanmış olduğundan bu düzenleme tescil edi-
len şirketleri kapsamamaktadır.

79- YENİ TTK’ya göre; limited şirketler, şirket sözleşmelerinde sayılan

işletme konuları dışında kalan ticari bir işlemi yapabilecekler mi-

dir?

ESKİ TTK’ya göre, limited şirketler şirket sözleşmelerinde sayılan işlet-
me konuları dışında kalan ticari bir işlemi yapamıyorlardı. Bu kurala “ul-
tra vires” denilmekteydi ve bu kural nedeniyle de örneğin bir limited şir-
ket işletme konusu içinde otel işletmeciliği yoksa uygun şartlarda satışa
çıkarılan bir oteli işletmek üzere satın alamıyordu. Oteli satın alabilmek
için ise genel kurul toplantısı yapmak ve şirket sözleşmesindeki işletme
konularına otel işletmeciliğini de ekletmek durumunda kalıyordu. Bu sü-
re içinde de otelin bir başkası tarafından satın alınmış olması durumun-
da karşısına çıkan bu fırsattan anılan kural nedeniyle yararlanamamış
oluyordu.

YENİ TTK, “ultra vires” diye adlandırılan bu kuralı kaldırmıştır. 1 Tem-
muz 2012 tarihinden itibaren bir limited şirket, şirket sözleşmesindeki iş-
letme konuları arasında örneğin otel işletmeciliği yer almasa bile satışa
çıkarılan oteli alabilecektir.

Ayrıca, YENİ TTK ile limited şirketlerin sigortacılık yapamayacağına yö-
nelik ESKİ TTK’da yer alan yasak kaldırılmıştır.
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B- BORÇLANMA YASAĞINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

80- YENİ TTK’ya göre; limited şirket ortaklarının şirkete borçlanamaya-

cakları, borçlanırlarsa da cezalandırılacakları doğru mu?

YENİ TTK’da, limited şirket ortaklarının şirkete borçlanmaları yasaklan-
mıştır. Ancak, borç şirketle, şirketin işletme konusu ve ortağın işletmesi
gereği olarak yapılmış bulunan bir işlemden doğmuş ise ve emsalleriy-
le aynı veya benzer şartlara tabi tutulmuşsa, bu durum borçlanma ya-
sağının dışında kalmaktadır.

Örneğin, hazır beton üretimi yapan limited şirketin ortaklarından Bay (A)
konut üretimiyle iştigal etmektedir. Limited şirket, 1 ton hazır betonu 5
taksitte 5.000 TL’ye satmaktadır. Bay (A)’da ortağı olduğu şirketten 1
ton hazır betonu 5 taksitte 5.000 TL’ye almış ve şirkete borçlanmıştır.
Bu durum borçlanma yasağı kapsamına girmemektedir. Çünkü, Bay (A)
da ortağı olduğu şirkete, diğer müşterilere uygulanan şartlardan borç-
lanmıştır. Ancak, Bay (A) 1 ton hazır betonu 5 taksitte 4.000 TL’ye veya
1 ton hazır betonu 5.000 TL’ye almakla birlikte 8 taksitte, satın almış ise
bu durumda borçlanma yasağını ihlal etmiş olacaktır.

Yine, Bay (A)’nın herhangi bir ticari işe dayanmaksızın şirketten borç al-
ması borçlanma yasağına aykırılık oluşturacaktır.

YENİ TTK’da borçlanma yasağına aykırı davranan ortakların, 300 gün-
den az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılmaları hüküm al-
tına alınmıştır.

81- Borçlanma yasağına aykırı olarak şirkete borçlanan ortaklar hak-

kında uygulanacak adli para cezasının Türk Lirası karşılığı ne ka-

dardır?

YENİ TTK’da, borçlanma yasağına aykırı davranan ortakların üçyüz
günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılacakları hü-
küm altına alınmış olup söz konusu yasağın ihlal edilmesi durumunda
Devlet Hazinesine ödenmesi gereken en az ceza tutarı 6.000 TL en faz-
la ceza tutarı da 73.000 TL olacaktır.

82- Borçlanma yasağı, hangi tarihte uygulamaya girecektir?

Ortakların şirkete borçlanma yasağı 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren
uygulamaya girecektir. Anılan tarih sonrasında borçlanma yasağına ay-
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kırı şekilde şirketten borç alan ortaklar cezai müeyyideye tabi olacaklar-
dır.

83- 1 Temmuz 2012 öncesinde ortağı olduğu limited şirkete borcu olan

ortaklar, bu borçlarını hangi tarihe kadar şirkete ödemek zorunda-

dırlar?

6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hak-
kında Kanun’un 24 üncü maddesinde; YENİ TTK’ya aykırı olarak limited
şirkete borçlu olan ortakların bu borçlarını YENİ TTK’nın yürürlüğe gir-
diği tarihten itibaren üç yıl içinde, nakdî ödeme yaparak tamamen tasfi-
ye etmek zorunda oldukları, borcun kısmen veya tamamen başkası ta-
rafından üstlenilmesi, borç için kambiyo senedi verilmesi, ödeme planı
yapılması veya benzeri yollara başvurulmasının bu madde anlamında
tasfiye sayılmayacağı, bu süre içinde tasfiye gerçekleşmemişse, bu ki-
şiler hakkında cezai müeyyide uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Konuyu örneklersek, limited şirket ortağı Ali Beyin şirkete 300.000 TL
borcu bulunmaktadır. Ali Beyin bu borcunu, şirkete 1 Temmuz 2015 ta-
rihine kadar nakit olarak ödemesi gerekmektedir. Aksi takdirde, Ali Bey
cezai müeyyideyle karşılaşacaktır.
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C- MÜDÜRLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

84- YENİ TTK’ya göre; şirketin yönetimi ve temsili için en az kaç kişi

müdür olarak seçilebilecektir?

ESKİ TTK’ya göre, şirket sözleşmesinde aksi kararlaştırılmamış ise or-
taklar hep birlikte müdür sıfatıyla şirketi yönetmeye ve temsile yetkili kı-
lınmışlardır. Yine, şirket sözleşmesiyle veya genel kurul kararıyla ortak-
lardan biri veya birden fazlası müdür olarak seçilebilmektedir.

YENİ TTK ile şirket sözleşmesinde aksi kararlaştırılmamış ise ortakların
hep birlikte müdür sıfatıyla şirketi yönetmeye ve temsile yetkili kılınmış
sayılacağına ilişkin düzenleme kaldırılmış ve müdür veya müdürlerin
şirket sözleşmesiyle atanması veya genel kurul kararıyla seçilmeleri ge-
rektiği hüküm altına alınmıştır.

YENİ TTK uyarınca da ESKİ TTK’da olduğu gibi şirketi yönetmek ve
temsil etmek için ortaklardan en az bir kişinin müdür olarak seçilmesi
gerekmektedir. Birden fazla kişinin müdür olarak seçilmesi de mümkün-
dür.

85- YENİ TTK’ya göre; ortak olmayan kişiler, şirket sözleşmesiyle mü-

dür olarak atanabilecek veya genel kurulca seçilebilecekler mi?

ESKİ TTK’da olduğu gibi YENİ TTK uyarınca da ortak olmayan kişiler
şirket sözleşmesiyle müdür olarak atanabilecek veya genel kurul tara-
fından seçilebileceklerdir.

86- YENİ TTK’ya göre; şirketin tüzel kişi ortakları müdür olarak seçile-

bilecekler mi?

ESKİ TTK’ya göre, ortak olan tüzel kişiler müdür seçilememekte, fakat
bunların temsilcisi olan gerçek kişiler müdür seçilebilmekteydi.

YENİ TTK ile tüzel kişi ortakların müdür olarak seçilmelerine olanak ta-
nınmıştır.

Konuyu örneklemek gerekirse, ABC İnşaat Limited Şirketi, DEF Turizm
Limited Şirketi’nin ortağıdır. ABC İnşaat Limited Şirketi, DEF Turizm Li-
mited Şirketi’nin genel kurulu tarafından müdür olarak seçilebilecektir.
Müdür seçilen ABC İnşaat Limited Şirketi, bu görevi yerine getirecek
gerçek kişiyi belirleyecektir.
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87- YENİ TTK’ya göre; müdür olarak seçilecek kişilerin hangi şartları

taşımaları gereklidir?

Gerek ESKİ TTK’da gerekse de YENİ TTK’da şirket sözleşmesiyle ve-
ya genel kurul tarafından bir veya daha fazla sayıda kişinin müdür ola-
rak atanabileceği veya görevlendirilebileceği belirtilmesine karşın, mü-
dür olacak kişilerin sahip olmaları gereken ehliyet şartlarına yer verilme-
miştir.

YENİ TTK’nın 1 inci maddesinde; Türk Ticaret Kanunu’nun 22/11/2001
tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun ayrılmaz parçası olduğu
hüküm altına alınmıştır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre, bir kişinin kendi fiilleriyle hak
edinebilmesi ve borç altına girebilmesi için fiil ehliyetine sahip olması
şarttır.

Bir kişinin fiil ehliyetine sahip olabilmesi için de;

1- Ayırt etme gücüne sahip olması (Yaşının küçüklüğü yüzünden veya
akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk ya da bunlara benzer sebep-
lerden biriyle akla uygun biçimde davranma yeteneğinden yoksun
olmaması),

2- Ergin olması (18 yaşını doldurmuş olması veya evlenme ya da mah-
keme kararıyla ergin kılınmış olması),

3- Kısıtlı olmaması,

gerekmektedir.

Aşağıdaki durumların varlığı halinde de Türk Medeni Kanunu’na göre,
ergin olan bir kişinin ehliyeti kısıtlanmaktadır.

1- Akıl hastalığı veya akıl zayıf ığı sebebiyle işlerini göremeyen veya
korunması ve bakımı için kendisine sürekli yardım gereken ya da
başkalarının güvenliğini tehlikeye sokan her ergin kısıtlanır.

2- Savurganlığı, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşa-
ma tarzı veya malvarlığını kötü yönetmesi sebebiyle kendisini veya
ailesini darlık veya yoksulluğa düşürme tehlikesine yol açan ve bu
yüzden devamlı korunmaya ve bakıma muhtaç olan ya da başkala-
rının güvenliğini tehdit eden her ergin kısıtlanır.
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3- Bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mah-
kûm olan her ergin kısıtlanır.

4- Yaşlılığı, sakatlığı, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işle-
rini gerektiği gibi yönetemediğini ispat eden her ergin kısıtlanması-
nı isteyebilir.

Yukarıda yer verilen açıklamalardan hareketle, müdür olarak seçilecek
kişilerin fiil ehliyetine sahip olmaları gerekmektedir.

88- YENİ TTK’ya göre; müdürlerden en az birinin yerleşim yerinin Tür-

kiye’de bulunması zorunlu mudur?

YENİ TTK’ya göre, şirket müdürlerinden en az birinin yerleşim yerinin
Türkiye’de bulunması ve bu müdürün de şirketi tek başına temsile yet-
kili olması şarttır. Ticaret sicili müdürü tarafından, bu şartın yerine geti-
rilmediği tespit edilirse, bu anılan şartın yerine getirilmesi için şirkete uy-
gun süre verilecek, bu süre içinde de gereken yapılmadığı takdirde tica-
ret sicili müdürünce şirketin feshi mahkemeden istenecektir.

89- YENİ TTK’ya göre; şirket müdürleri kaç yıl görev yapmak üzere se-

çilebileceklerdir?

Gerek ESKİ TTK’da gerekse de YENİ TTK’da müdürlerin hangi süreyle
görev yapacaklarına yönelik bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Bu du-
rumda; şirket müdürleri, genel kurulca belirlenen süre kadar görev ya-
pabileceklerdir. Bu süre bir yıl olabileceği gibi 5 yıl, 10 yıl şeklinde de
belirlenebilecektir.

90- YENİ TTK yürürlüğe girdiğinde şirket sözleşmesiyle atanan veya

genel kurul kararıyla seçilen müdür veya müdürler görevlerine de-

vam edebilecekler mi?

1 Temmuz 2012 tarihi öncesinde, şirket sözleşmesiyle müdür olarak
atanan veya genel kurul tarafından müdür olarak seçilen kişilerin görev-
leri devam edecektir.

Konuyu örneklemek gerekirse, 30 Haziran 2012 tarihinde tescil edilerek
tüzel kişilik kazanan ABC İnşaat Limited Şirketi’nin müdürlüğüne 10 yıl
süreyle görev yapmak üzere şirket ortaklarından Bay (A) atanmıştır.
Bay (A)’nın görevi, 1 Temmuz 2012 tarihinden sonra da devam edecek
ve bu görevini genel kurul tarafından değiştirilmemiş ise 10 yıl süreyle
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yerine getirecek ve bu sürenin sonunda tekrar seçilebilecektir. Bay
(A)’nın, genel kurul kararıyla müdür olarak seçilmiş olması halinde de
durum değişmeyecektir. Bir başka deyişle, Bay (A) 30 Haziran 2012 ta-
rihinde yapılan genel kurul toplantısında 10 yıl süreyle görev yapmak
üzere seçilmiş ise bu görevine devam edecektir.

91- YENİ TTK’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte, tüm ortakların hep bir-

likte müdür sıfatıyla şirket işlerini idare ve şirketi temsil ettiği limi-

ted şirketlerde durum ne olacaktır?

ESKİ TTK’ya göre, müdür atanmadan da tüm ortakların hep birlikte mü-
dür sıfatıyla şirket işlerini idare ve şirketi temsil etme hakları bulunmak-
taydı. Ancak, YENİ TTK bu sistemi değiştirmiş ve müdür veya müdürle-
rin ya şirket sözleşmesiyle ya da genel kurul tarafından atanması şartı-
nı getirmiştir. Eğer, ESKİ TTK uyarınca tüm ortaklar hep birlikte müdür
sıfatıyla şirket işlerini idare ve şirketi temsil ediyorlarsa, bu durumda en
geç 1 Ekim 2012 tarihine kadar şirket genel kurulunca müdür veya mü-
dürlerin seçilmesi gerekmektedir.

92- YENİ TTK’ya göre; müdürler birden fazla ise kararlar hangi çoğun-

luğun sağlanmasıyla alınabilecektir?

YENİ TTK’ya göre, müdürler birden fazlaysa bunlardan biri genel kurul
tarafından müdürler kurulu başkanı olarak atanacaktır. Birden fazla mü-
dürün varlığı halinde, kararlar çoğunlukla alınacak, eşitlik halinde ise
başkanın oyu üstün sayılacaktır.

Konuyu örneklemek gerekirse; müdürler kurulu iki kişiden oluşuyorsa,
karar alınabilmesi için 2 kişinin aynı yönde oy vermesi gerekir. Eşitlik
halinde müdürler kurulu başkanının oyu üstün tutulduğundan karar mü-
dürler kurulu başkanının oyu istikametinde alınacaktır. Müdürler kurulu
üç kişi ise en az 2 kişinin aynı yöndeki oyuyla karar alınacaktır.

93- YENİ TTK’ya göre; müdürler kurulu toplantıları elektronik ortamda

yapılabilecek midir?

YENİ TTK’ya göre, şirket sözleşmesinde düzenlenmiş olması şartıyla
müdürler kurulu toplantıları, tüm müdürlerin elektronik ortamdan katılı-
mıyla yapılabileceği gibi, bazı müdürlerin fiziken mevcut bulundukları bir
toplantıya diğer müdürlerin elektronik ortamdan katılmalarıyla da yapı-
labilecektir.
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Konuyu örneklemek gerekirse; şirket müdürler kurulu Bay (A) ve Bayan
(B)’den oluşmaktadır. Şirketin merkezi Ankara’da bulunmaktadır. Şirket
işlerini takip için Bay (A) Muğla’da, Bayan (B)’de İstanbul’dadır. Müdür-
ler kurulunun acil olarak karar alması gerekmektedir. Bu durumda, Bay
(A) ile Bayan (B) elektronik ortamda Ankara’ya gelmeden Muğla’dan ve
İstanbul’dan toplantıya katılıp karar alabileceklerdir.

94- YENİ TTK’ya göre; müdürler kurulunun üyesi olan müdürler şirke-

tin iş ve işlemleriyle ilgili bilgi alma ve inceleme yapma haklarını

nasıl kullanabileceklerdir?

YENİ TTK’ya göre, limited şirketlerde müdür sayısı birden fazlaysa her
müdür şirketin tüm iş ve işlemleri hakkında müdürler kurulu toplantısında;

1- Bilgi isteyebilecek,

2- Soru sorabilecek,

3- İ nceleme yapabilecektir.

Her müdür, müdürler kurulu toplantısında; herhangi bir defter, defter
kaydı, sözleşme, yazışma veya belgenin toplantıya getirtilmesini, kurul-
ca veya üyeler tarafından incelenmesini ve tartışılmasını ya da herhan-
gi bir konu ile ilgili yöneticiden veya çalışandan bilgi alınmasını talep
edebilecektir. Yine, her bir üye, şirket yönetimiyle görevlendirilen kişile-
rin ve komitelerin müdürler kurulu toplantılarında hazır bulunmasını ve
bilgi verilmesini, sorulan sorulara cevap verilmesini isteyebilecektir.

Ayrıca, her müdür, müdürler kurulu toplantısı dışında, müdürler kurulu
başkanının izniyle, şirket yönetimiyle görevlendirilen kişilerden, işlerin gi-
dişi ve belirli münferit işler hakkında bilgi alabilecek ve görevinin yerine
getirilebilmesi için gerekliyse, müdürler kurulu başkanından, şirket def-
terlerinin ve dosyalarının incelemesine sunulmasını da isteyebilecektir.

95- YENİ TTK’ya göre; bilgi alma ve inceleme yapma hakkı engellenen

müdürler kurulu üyesi olan müdür ne yapmalıdır?

Şirketin iş ve işlemleriyle ilgili olarak bilgi alma ve inceleme yapma hak-
kı engellenen müdür, bu haklarını kullanabilmek için şirketin merkezinin
bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine başvurabilecektir. Yapı-
lan başvuru, mahkemece dosya üzerinden incelenecek ve karara bağ-
lanacaktır. Mahkemenin konu hakkındaki kararı kesindir.
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Ç- DENETİME İLİŞKİN DÜZENLEMELER

96- YENİ TTK’ya göre; limited şirketler de anonim şirketler gibi bağım-

sız denetim kapsamına alındılar mı?

YENİ TTK uyarınca, anonim şirketler için zorunlu hale getirilen bağım-
sız denetim, limited şirketlere de uygulanacaktır. Dolayısıyla, 1 Ocak
2013 tarihinden itibaren limited şirketler de finansal tablolarını denetlet-
mek üzere genel kurullarınca bağımsız denetçi veya bağımsız denetçi-
leri seçmek zorunda olacaklardır.

97- Limited şirketin bağımsız denetimi kim veya kimler tarafından ye-

rine getirilecektir?

Limited şirketin bağımsız denetimi, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren bir
veya birden fazla bağımsız denetçi ya da bağımsız denetim kuruluşu ta-
rafından yerine getirilecektir. Bağımsız denetçiler veya bağımsız dene-
tim kuruluşu şirket genel kurulunca seçilecektir.

98- Bağımsız denetçi veya bağımsız denetim kuruluşu tarafından neler

denetlenecektir?

Limited şirketin; a) Finansal tabloları (1- Bilanço, 2-Gelir Tablosu, 3- Na-
kit Akış Tablosu, 4- Özkaynak Değişim Tablosu ve 5-Dipnotlar), b) Mü-
dür veya Müdürler Kurulu tarafından düzenlenen Yıllık Faaliyet Raporu
ve c) Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Sisteminin işleyişi denetle-
necektir.

99- Finansal tabloların denetimi sonucunda düzenlenecek rapor hangi

hususlara ilişkin açıklamaları içerecektir?

Finansal tabloların denetimi sonucunda düzenlenecek rapor;

1) Defter tutma düzeninin ve finansal tabloların Kanun ile esas sözleş-
menin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olup olmadı-
ğını,

2) Müdür veya müdürlerin, bağımsız denetçi tarafından denetim kap-
samında istenen açıklamaları yapıp yapmadığını ve belgeleri verip
vermediğini,

3) Defterlerin öngörülen hesap planına uygun tutulup tutulmadığını,
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4) Finansal tabloların, Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde,
şirketin malvarlığı, finansal ve kârlılık durumunun resmini gerçeğe
uygun olarak ve dürüst bir şekilde yansıtıp yansıtmadığını,

açıkça ifade edecektir.

Hazırlanan rapor imzalandıktan sonra müdüre veya müdürler kuruluna
sunulacaktır.

100- Şirketin yıllık faaliyet raporunun denetimi sonucunda düzenlene-

cek rapor hangi hususlara ilişkin açıklamaları içerecektir?

Raporda; yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin, denetle-
nen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yan-
sıtmadığına ilişkin açıklamalara yer verilecektir.

YENİ TTK’ya göre, yıllık faaliyet raporunun aşağıdaki unsurları içerme-
si gerekmektedir:

1- Şirketin, o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile finansal durumu; doğru, ek-
siksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtıla-
caktır.

2- Şirketin finansal durumu, finansal tablolara göre değerlendirilecek-
tir.

3- Şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere açıkça işa-
ret edilecektir.

4- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve
özel önem taşıyan olaylar meydana gelmiş ise bunlar belirtilecektir.

5- Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmalarının neler olduğu gösterile-
cektir.

6- Müdüre veya müdürlere ve üst düzey yöneticilere ödenen ücret,
prim, ikramiye gibi malî menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama
ve temsil giderleri, aynî ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri te-
minatlar bu raporda belirtilecektir.

Konuyu örneklemek gerekirse; yıllık faaliyet raporunda şirketin zararı
500.000 TL, cirosu 2.000.000 TL, müdürlere ödenen ücretler 100.000
TL olarak gösterilmiş ise bağımsız denetçi bu tutarların finansal tablo-
larla uygun olup olmadığını raporunda belirtecektir.
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101- Riskin erken saptanması ve yönetimi sisteminin denetimi sonu-

cunda düzenlenecek rapor hangi hususlara ilişkin açıklamaları içe-

recektir?

YENİ TTK’ya göre; küçük ölçekli limited şirketlerde risklerin erken teşhi-
si ve yönetimi komitesi kurulmayacaktır. Orta ve büyük ölçekli limited
şirketlerde ise bu komite bağımsız denetçinin gerekli görüp bunu müdü-
re veya müdürler kuruluna yazılı olarak bildirmesi hâlinde derhal kuru-
lacak ve ilk raporunu kurulmasını izleyen ayın sonunda verecektir.

Komite, müdüre veya müdürler kuruluna her iki ayda bir vereceği rapor-
da durumu değerlendirecektir ve varsa tehlikelere işaret ederek, çarele-
ri gösterecektir. Bu rapor bağımsız denetçiye de yollanacaktır.

Bağımsız denetçi raporunda, müdür veya müdürler kurulu tarafından,
şirketi tehdit eden veya edebilecek nitelikteki riskleri zamanında belirle-
meye uygun bir sistem kurulup kurulmadığını, kurulmuşsa bu sistemin
yapısını ve uygulamalarını açıklayacaktır.

102- YENİ TTK’ya göre; bağımsız denetçi hangi sürede seçilmek zo-

rundadır?

YENİ TTK’ya göre, bağımsız denetçinin her faaliyet dönemi için ve her
faaliyet döneminin dördüncü ayına kadar genel kurul tarafından seçil-
mesi şarttır. Seçimden sonra, müdür veya müdürler kurulu, gecikmeksi-
zin denetleme görevini hangi bağımsız denetçiye verdiğini ticaret sicili-
ne tescil ettirecek ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesin-
de ilân edecektir.

Konuyu örneklemek gerekirse, ABC Limited Şirketi’nin faaliyet dönemi
31/12/2013 tarihinde sona eriyorsa, genel kurulca en geç 1/4/2014 tari-
hine kadar bir bağımsız denetim kuruluşu ya da bir veya birden fazla ba-
ğımsız denetçi seçilmek durumundadır.

103- Bağımsız denetçi, limited şirket genel kurulunca, faaliyet dönemi-

nin dördüncü ayına kadar seçilmemiş ise bağımsız denetçi kim ta-

rafından atanacaktır?

YENİ TTK’ya göre, bağımsız denetçi, faaliyet döneminin dördüncü ayı-
na kadar seçilmemiş ise bu durumda bağımsız denetçi, müdürün veya
müdürler kurulunun ya da herhangi bir ortağın istemi üzerine, şirket



merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi tarafından ata-
nacaktır. Mahkemenin kararı kesindir.

104- Bağımsız denetçiler veya bağımsız denetim kuruluşları hangi hal-

lerin varlığında, limited şirket genel kurulunca bağımsız denetim

yapmak için seçilemeyeceklerdir?

Bağımsız denetçiler veya bağımsız denetim kuruluşu ve bunun ortakla-
rından biri ve bunların ortaklarının yanında çalışan veya anılan kişilerin
mesleği birlikte yaptıkları kişi veya kişiler;

A) Denetlenecek şirkette pay sahibiyse;

B) Denetlenecek şirketin yöneticisi veya çalışanıysa veya denetçi ola-
rak atanmasından önceki üç yıl içinde bu sıfatı taşımışsa;

C) Denetlenecek şirketle bağlantısı bulunan bir tüzel kişinin, bir ticaret
şirketinin veya bir ticarî işletmenin kanunî temsilcisi veya temsilcisi,
yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya sahibiyse ya da bunlarda yüz-
de yirmiden fazla paya sahipse yahut denetlenecek şirketin yönetim
kurulu üyesinin veya bir yöneticisinin alt veya üst soyundan biri, eşi
veya üçüncü derece dahil, üçüncü dereceye kadar kan veya kayın
hısımı ise;

D) Denetlenecek şirketle bağlantı hâlinde bulunan veya böyle bir şir-
kette yüzde yirmiden fazla paya sahip olan bir işletmede çalışıyorsa
veya denetçisi olacağı şirkette yüzde yirmiden fazla paya sahip bir
gerçek kişinin yanında herhangi bir şekilde hizmet veriyorsa;

E) Denetlenecek şirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal tablo-
larının düzenlenmesinde denetleme dışında faaliyette veya katkıda
bulunmuşsa;

F) Denetlenecek şirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal tablo-
larının çıkarılmasında denetleme dışında faaliyette veya katkıda bu-
lunduğu için (E) bendine göre denetçi olamayacak gerçek veya tü-
zel kişinin veya onun ortaklarından birinin kanunî temsilcisi, temsil-
cisi, çalışanı, yönetim kurulu üyesi, ortağı, sahibi ya da gerçek kişi
olarak bizzat kendisi ise;

G) (A) ilâ (F) bentlerinde yer alan şartları taşıdığı için denetçi olamayan
bir denetçinin nezdinde çalışıyorsa,
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H) Son beş yıl içinde denetçiliğe ilişkin meslekî faaliyetinden kaynakla-
nan gelirinin tamamının yüzde otuzundan fazlasını denetlenecek
şirkete veya ona yüzde yirmiden fazla pay ile iştirak etmiş bulunan
şirketlere verilen denetleme ve danışmanlık faaliyetinden elde et-
mişse ve bunu cari yılda da elde etmesi bekleniyorsa, şirket genel
kurulunca bağımsız denetçi olarak seçilemeyeceklerdir.

Bir bağımsız denetleme kuruluşunun, bir şirketin denetlenmesi için gö-
revlendirdiği denetçi yedi yıl arka arkaya o şirket için denetleme raporu
vermişse, o denetçi en az iki yıl için değiştirilecektir.

Denetçi, denetleme yaptığı şirkete, vergi danışmanlığı ve vergi deneti-
mi dışında, danışmanlık veya hizmet veremeyecek ve bunu bir yavru
şirketi aracılığıyla da yapamayacaktır.

105- YENİ TTK’ya göre; bağımsız denetim sırasında müdürün veya

müdürler kurulunun yükümlülükleri nelerdir?

Şirket müdürü veya müdürler kurulu;

1- Finansal tabloları ve yıllık faaliyet raporunu düzenlettirip onaylaya-
rak, gecikmeksizin, bağımsız denetçiye verecektir.

2- Müdür veya müdürler kurulu, şirketin defterlerinin, yazışmalarının,
belgelerinin, varlıklarının, borçlarının, kasasının, kıymetli evrakının,
envanterinin incelenerek denetlenebilmesi için denetçiye gerekli im-
kânları sağlayacaktır.

106- YENİ TTK’ya göre; bağımsız denetim sırasında bağımsız denetçi-

nin yetkileri nelerdir?

YENİ TTK’ya göre, bağımsız denetçi; şirketin defterlerinin, yazışmaları-
nın, belgelerinin, varlıklarının, borçlarının, kasasının, kıymetli evrakının
ve envanterinin incelenmesi için anılan belgelerin kendisine ibrazını,
özenli bir denetim için gerekli olan tüm bilgilerin kendisine verilmesini ve
işlemlere dayanak oluşturan belgelerin tarafına sunulmasını istemeye
yetkilidir.

107- Bağımsız denetçiler denetim sonucunda kaç tür görüş yazısı dü-

zenleyeceklerdir?

Bağımsız denetçiler; anonim şirketlerde olduğu gibi, “OLUMLU GÖ-
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RÜŞ”, “SINIRLANDIRILMIŞ OLUMLU GÖRÜŞ” veya “OLUMSUZ GÖ-
RÜŞ” verebileceklerdir.

Şirket defterlerinde, denetlemenin uygun bir şekilde yapılmasına ve so-
nuçlara varılmasına olanak vermeyen ölçüde belirsizliklerin bulunması
veya şirket tarafından denetlenecek hususlarda önemli kısıtlamaların
yapılması hâlinde bağımsız denetçi görüş vermekten kaçınabilecektir.

108- Bağımsız denetçi tarafından, sınırlı olumlu veya olumsuz görüş

verilmesi ya da görüş verilmesinden kaçınılması durumunda han-

gi işlemler yapılacaktır?

Olumsuz görüş yazılan veya görüş verilmesinden kaçınılan durumlarda
genel kurul, söz konusu finansal tablolara dayanarak, özellikle açıkla-
nan kâr veya zarar ile doğrudan veya dolaylı bir şekilde ilgili olan bir ka-
rar alamayacaktır. Bu hâllerde müdür veya müdürler kurulu, görüş yazı-
sının kendisine teslimi tarihinden itibaren dört iş günü içinde, genel ku-
rulu toplantıya çağıracak ve görevinden toplantı gününde geçerli olacak
şekilde istifa edecektir. Genel kurul yeni bir müdür veya müdürler kuru-
lu seçecek ve yeni müdür veya müdürler kurulu altı ay içinde, kanuna,
esas sözleşmeye ve standartlara uygun finansal tablolar hazırlatıp, bun-
ları denetleme raporu ile birlikte genel kurula sunacaktır. Sınırlı olumlu
görüş verilen hâllerde genel kurul, gerekli önlemleri ve düzeltmeleri de
karara bağlayacaktır.

109- Şirket ile bağımsız denetçi arasında ortaya çıkan görüş ayrılıkları

nasıl giderilecektir?

Şirket ile bağımsız denetçi arasında şirketin yılsonu hesaplarına, finan-
sal tablolarına ve yıllık faaliyet raporuna ilişkin, ilgili kanunun, idarî ta-
sarrufun veya şirket sözleşmesinin hükümlerinin yorumu veya uygulan-
ması konusunda görüş ayrılıkları çıkarsa, müdürün veya müdürler kuru-
lunun veya bağımsız denetçinin istemi üzerine şirketin merkezinin bu-
lunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi dosya üzerinden inceleme
yaparak görüş ayrılığını giderecektir. Mahkemenin verdiği karar kesin-
dir. Dava giderleri şirket tarafından ödenecektir.

110- Bağımsız denetçilerin sorumlulukları nelerdir?

Bağımsız denetçiler, kanunî görevlerini yerine getirmede kusurlu hare-
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ket ederlerse hem şirkete hem şirket ortaklarına hem de şirket alacaklı-
larına karşı verdikleri zarar dolayısıyla sorumlu olacaklardır.

Bağımsız denetçiler ile bağımsız denetim kuruluşunun denetleme yap-
masına yardımcı olan temsilcileri, denetimi dürüst ve tarafsız bir şekilde
yapmak ve sır saklamakla yükümlüdürler. Faaliyetleri sırasında öğren-
dikleri, denetleme ile ilgili olan iş ve işletme sırlarını izinsiz olarak kulla-
namazlar. Kasten veya ihmâl ile yükümlerini ihlâl edenler şirkete ve za-
rar verdikleri takdirde bağlı şirketlere karşı sorumludurlar. Bu yükümlü-
lüklerin yerine getirilmesinde ihmâli bulunan kişiler hakkında, verdikleri
zarar sebebiyle, her bir denetim için yüzbin Türk Lirasına kadar tazmi-
nata hükmedilebilecektir.

Sır saklama yükümlülüğünü ihlal eden veya gerçeğe aykırı rapor düzen-
leyen bağımsız denetçiler ayrıca Türk Ceza Kanunu uyarınca cezalan-
dırılacaklardır.

111- Limited şirket tarafından bağımsız denetim yaptırılmamasının so-

nuçları nelerdir?

Bağımsız denetçi tarafından denetlenmemiş olan finansal tablolar ile
yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş hükmündedir. Bir başka deyişle ba-
tıldır.
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D- GENEL KURULA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

112- Limited şirket olağan genel kurul toplantısının hangi süre içinde

yapılması gerekir?

ESKİ TTK’da olduğu gibi YENİ TTK’ya göre de olağan genel kurul top-
lantısının her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılması
gerekmektedir. Örneğin, şirketin faaliyet dönemi 31/12/2013 tarihinde
sona eriyorsa, olağan genel kurul toplantısı en geç 1/4/2014 tarihine ka-
dar yapılmalıdır.

Genel kurul şirket sözleşmesi uyarınca ve gerektiğinde olağanüstü ola-
rak toplanacaktır.

113- Ortaklar, şirket ortağı olmayan bir kişiyi genel kurul toplantısında

kendilerini temsilen görevlendirebilirler mi?

YENİ TTK’ya göre, her ortak kendisini genel kurulda ortak olan veya or-
tak olmayan bir kişi aracılığıyla temsil ettirebilir.

114- YENİ TTK’ya göre; genel kurul toplantılarına yönelik düzenleme-

ler nelerdir?

YENİ TTK’ya göre; genel kurul müdürler tarafından, toplantı gününden
en az onbeş gün önce toplantıya çağrılacaktır. Şirket sözleşmesiyle bu
süre uzatılabilecek veya on güne kadar kısaltılabilecektir.

Genel kurul toplantıya, şirket sözleşmesinde gösterilen şekilde, şirketin
internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilan-
la çağrılacaktır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, top-
lantı tarihinden en az iki hafta önce yapılacaktır. Pay defterine kayıtlı or-
taklara, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazete-
ler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilecektir.

Anonim şirketlerde olduğu gibi, bütün ortakların veya temsilcilerinin bir
arada olmaları ve biri tarafından itirazda bulunulmadığı takdirde, çağrı-
ya ilişkin usule uyulmaksızın da genel kurul olarak toplanılabilecek ve
karar alınabilecektir.
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115- YENİ TTK’ya göre; genel kurul toplantısında bilgi alma veya ince-

leme istemleri karşılanmayan ortaklar hangi mercie başvurabile-

ceklerdir?

YENİ TTK’ya göre, her ortak, genel kurul toplantısında, müdürlerden,
şirketin bütün işleri ve hesapları hakkında bilgi vermelerini isteyebilecek
ve belirli konularda inceleme yapabilecektir. Ortağın, elde ettiği bilgileri
şirketin zararına olacak şekilde kullanması tehlikesi varsa, müdürler, bil-
gi alınmasını ve incelemeyi gerekli ölçüde engelleyebilir; bu konuda or-
tağın başvurusu üzerine genel kurul karar verecektir. Genel kurul, bilgi
alınmasını ve incelemeyi haksız yere engellerse, ortağın istemi üzerine
mahkeme bu hususta karar verecektir. Mahkemenin kararı kesindir.

116- YENİ TTK’ya göre; limited şirketler genel kurul toplantılarını elek-

tronik ortamda yapabilecekler mi?

Limited şirketler genel kurul toplantılarını şirket sözleşmesinde bu yön-
de bir düzenleme olması halinde elektronik ortamda da yapabilecekler-
dir.

117- YENİ TTK’ya göre; limited şirketlerin internet sitesi kurmaları zo-

runlu mudur?

YENİ TTK’ya göre; her limited şirket bir internet sitesi açmak, şirketin in-
ternet sitesi zaten mevcutsa bu sitenin belli bir bölümünü aşağıdaki hu-
susların yayımlanmasına özgülemek zorundadır. Yayımlanacak içerikle-
rin başlıcaları şunlardır:

a) Şirketçe kanunen yapılması gereken ilanlar.

b) Ortakların menfaatlerini koruyabilmeleri ve haklarını bilinçli kullana-
bilmeleri için görmelerinin ve bilmelerinin yararlı olduğu belgeler, bil-
giler, açıklamalar.

c) Müdürler kurulu tarafından alınan; rüçhan, değiştirme, alım, öneril-
me, değişim oranı, ayrılma karşılığı gibi haklara ilişkin kararlar; bun-
larla ilgili bedellerin nasıl belirlendiğini gösteren hesapların dökümü.

d) Değerleme raporları, kurucular beyanı, if asın ertelenmesine veya
benzeri konulara ilişkin karar metinleri,

e) Ticaret şirketlerinin birleşmesi, bölünmesi, tür değiştirmesi hâlinde,
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ortakların ve menfaat sahiplerinin incelemesine sunulan bilgiler, tab-
lolar, belgeler; sermaye artırımı, azaltılması dâhil, esas sözleşme
değişikliklerine ait belgeler, kararlar,

f) Genel kurullara ait olanlar dâhil her türlü çağrılara ait belgeler, ra-
porlar, müdürler kurulu açıklamaları.

g) Şef af ık ilkesi ve bilgi toplumu açısından açıklanması zorunlu bilgi-
ler.

h) Bilgi alma kapsamında sorulan sorular, bunlara verilen cevaplar, di-
ğer kanunlarda ortakların aydınlatılması için öngörülen hususlar.

ı) Finansal tablolar, kanunen açıklanması gerekli ara tablolar, özel
amaçlarla çıkarılan bilançolar ve diğer finansal tablolar, ortaklar ve
menfaat sahipleri bakımından bilinmesi gerekli finansal raporlama-
lar, bunların dipnotları ve ekleri.

i) Yıllık faaliyet raporu, müdürler kurulu başkanı ve üyeleriyle yönetici-
lere ödenen her türlü paralar, temsil ve seyahat giderleri, tazminat-
lar, sigortalar ve benzeri ödemeler.

j) Denetçi, özel denetçi, işlem denetçisi raporları.

k) Yetkili kurul ve bakanlıkların konulmasını istedikleri bilgiler.

118- YENİ TTK’ya göre; internet sitesi kurma yükümlülüğü hangi tarih-

te uygulamaya girecektir?

Limited şirketlerin internet sitesini kurmaya ilişkin yükümlülükleri 1 Tem-
muz 2013 tarihinde uygulamaya girecektir. Bir başka deyişle, her limited
şirket en geç bu tarihe kadar internet sitesini kuracaktır.

Söz konusu yükümlülüğün kasıtlı olarak yerine getirilmemesi halinde
şirket müdür veya müdürleri cezai müeyyideyle karşılaşabileceklerdir.
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III. BÖLÜM

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERE YÖNELİK

ORTAK DÜZENLEMELER

119- YENİ TTK’ya göre; anonim ve limited şirketler hangi defterleri tu-

tacaklardır?

Anonim ve limited şirketler aşağıda sayılan ticari defterleri tutmak zo-
rundadırlar.

1- Yevmiye defteri

2- Defteri kebir

3- Envanter defteri

4- Pay defteri

5- Yönetim kurulu karar defteri (Müdürler kurulu karar defteri)

6- Genel kurul toplantı ve müzakere defteri

Ticari defterler, elektronik ortamda tutulabilecektir. Ticari defterler ve bu
defterlere dayanak oluşturan kayıtlar 10 yıl süreyle saklanmak zorunda-
dır.

120- Defterlerin YENİ TTK’ya uygun tutulmaması halinde cezai müey-

yide öngörülmüş müdür?

ESKİ TTK’ya göre defterlerin Kanuna uygun tutulmaması halinde ilgili-
ler hakkında en az 450 TL en çok da 100.000 TL tutarında adli para ce-
zası uygulanmaktaydı.

YENİ TTK’ya göre, defterlerini Kanuna uygun olarak tutmayanlara iki-
yüz günden az olmamak üzere adli para cezası verileceği hüküm altına
alınmıştır.
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Bu durumda, YENİ TTK’ya göre uygulanacak cezanın alt sınırı 4.000 TL
üst sınırı da 73.000 TL olarak belirlenmiştir.
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IV. BÖLÜM

YENİ TTK’NIN UYGULANMASINA İLİŞKİN

ZAMAN ÇİZELGESİ

1/7/2012 YENİ TTK yürürlüğe girecektir (YTTK- 1534/1).

15/7/2012 1/7/2012 tarihinden önce, herhangi bir sebeple bir anonim şirket
tek pay sahibi ve bir limited şirketin tek ortağı olan gerçek veya
tüzel kişi, 15 gün içinde, bu sıfatını, adını, adresini, vatandaşlı-
ğını, anonim şirketlerde yönetim kuruluna, limited şirketlerde
müdüre veya müdürlere noter aracılığıyla bildirecektir. Bildirimin
muhataplarınca, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde, Türk
Ticaret Kanununun 338 ve 574 üncü maddelerinde öngörülen
hususlar tescil ve ilân ettirilecektir (6103 Sy. Kanun-23).

14/8/2012 Anonim şirketler esas sözleşmelerini, limited şirketler de şirket
sözleşmelerini 14/8/2012 tarihine kadar YENİ TTK’ya uyumlu
hale getireceklerdir. Bu süre Bakanlık tarafından 1 yıl uzatılabi-
lecektir (6103 Sy. Kanun-22).

1/10/2012 1/7/2012 tarihi öncesinde tüzel kişinin temsilcisi olarak yönetim
kuruluna üye seçilen ve anılan tarih itibariyle de bu görevini sür-
düren gerçek kişiler 1/10/2012 tarihine kadar istifa edeceklerdir
(6103 Sy. Kanun-25/1).

1/1/2013 Her tacir, ticari defterlerini Türkiye Muhasebe Standartlarına gö-
re tutacak, finansal tablolarını da bu standartlara göre hazırlaya-
caktır (YTTK-1534/2).

1/1/2013 Sermaye şirketlerinin denetlenmesine ilişkin hükümler yürürlüğe
girecektir (YTTK- 1534/4).

1/1/2013 Anonim şirketlerin esas sözleşmelerinde veya limited şirketlerin

155



şirket sözleşmelerinde genel kurulun toplantı ve karar nisapları-
na, madde numarası belirtilerek veya belirtilmeksizin ESKİ TTK
hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüşse, bu şirketler 1/1/2013
tarihine kadar esas sözleşmelerini ve şirket sözleşmelerini de-
ğiştirerek, 6102 sayılı Kanuna uygun düzenleme yapacaklardır.

1/3/2013 Bağımsız denetçi, en geç 1/3/2013 tarihinde seçilecektir. Denet-
çinin seçimiyle birlikte ESKİ TTK’ya göre görev yapan murakıp
veya murakıpların görevi sona erecektir (YTTK- geçici madde
6/3).

1/7/2013 Her sermaye şirketi bu tarihe kadar YENİ TTK’ya uygun olarak
internet sitesi kuracaktır (YTTK-1534/1).

14/2/2014 Anonim ve limited şirketler asgari sermaye miktarlarını en geç
14/2/2014 tarihine kadar YENİ TTK’da belirtilen tutarlara yüksel-
teceklerdir. Bu süre Bakanlıkça en çok 2 yıl uzatılabilecektir
(6103 Sy. Kanun-20/1).

1/7/2014 Bağlı şirketin, ana şirkette sahip olduğu oy haklarının kullanımı-
na ilişkin YENİ TTK’nın 201/1. Maddesindeki sınırlama 1/7/2014
tarihinde uygulanacaktır (6103 Sy. Kanun-19).

1/7/2014 Bir bağlı şirketin, 1/7/2012 tarihinde, YENİ TTK’nın 202 nci mad-
desinin birinci fıkrası kapsamına giren kaybı veya kayıpları var-
sa bu kayıplar 1/7/2014 tarihine kadar denkleştirilecek veya ilgi-
li şirkete kaybı veya kayıpları denkleştirecek istem hakları tanı-
nacaktır (6103 Sy. Kanun-18/1).

1/7/2015 1/7/2012 tarihinden önce, anonim veya limited şirkete borçlu
olan pay sahipleri ve ortakları, borçlarını, 1/7/2015 tarihine ka-
dar nakdî ödeme yaparak tamamen tasfiye edeceklerdir.
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